
Promovarea
conceptului 
de insolvență
strategică 
a plecat de la
Hidroelectrica

interviu cu doamna 
aV. dr. Nicoleta MuNteaNu, 
avocat Partener, Borza și asociații și
Practician coordonator, euro insol

n o i e m b r i e   2 0 1 8
EdiŢiE spEcialĀ

www.legalmagazin.ro

ediția a Vii-a





vocatul român a
redobândit gustul
libertății și al
democrației,

inclusiv al democrației
profesionale, a susținut av. dr.
Gheorghe Florea, președintele
UNBR, în discursul său rostit cu
ocazia Zilelor Baroului București 
(21-22 septembrie 2018).
În ultimii ani ai secolului scurs
de la Marea Unire  avocatul
român a fost și este actor și
martor al eforturilor făcute
pentru ca profesia să recâștige
valori europene fundamentale
într-un cadru instituțional
compatibil cu reglementările
dreptului European, a remarcat
Gheorghe Florea.
În Anul Centenar în Barourile
din România sunt înscriși un
număr de 24.667 avocați
definitivi, 1.555 avocați stagiari
și un număr de 150 avocați
străini. Aceștia au raporturi
instituționale exclusiv cu
Barourile din care fac parte –
42 la număr!
Numărul avocaților cu drept de
exercitare a profesiei a crescut
de la 18.843 în 2007 la 23.020
la 31 decembrie 2017. Numărul
stagiarilor este însă în scădere,
de la 3.180 în 2007 la 1.240 în
2017. Acestora li se adaugă
8.465 de avocați aflați în stare
de incompatibilitate sau

suspendați din dreptul de a
profesa.
În România funcționează 720
de societăți profesionale de
avocați, 82 de societăți
profesionale de avocați cu
răspundere limitată și 8.695 de
cabinete individuale de avocați.
În acest an, sub rezerva
validării ultimului examen,
procentul celor admiși în
profesia de avocat a crescut.
Au fost admiși 627 avocați,
adică un procent de 21,7%
dintre cei înscriși, cel mai mare
procent din ultimii 5 ani.
Selecția este mai riguroasă,
dar, raportată la cei care
optează pentru intrarea în
profesie, sunt lucruri de
îmbunătățit, apreciază
președintele UNBR.
Totuși, interesul tinerilor
absolvenți pentru profesia de
avocat pare să fi crescut în
ultimii ani, întrucât în 2007 au
fost 935 de candidați înscriși,
pe când anul acesta au fost
2.889. Ar fi interesant de știut
și câți avocați pleacă din
profesie și către ce profesii se
îndreaptă, a susținut Gheorghe
Florea.
În ceea ce privește cifrele
statistice, referitoare la
venituri, acestea s-au dublat în
ultimii 10 ani. După cum
rezultă din datele furnizate de

Casa de Asigurări a Avocaților,
venitul mediu lunar al
avocaților a crescut de la
2.262,56 lei în 2007, la
4.926,68 lei în 2017.
Sub aspectul veniturilor din
cote de contribuție la sistemul
propriu de asigurări, acestea
aproape că s-au triplat în
ultimii 10 ani, de la
51.160.130,46 în 2007 la
147.694.618 in 2017, iar cota
medie lunară a crescut de la
226,26 la 541,93 în același
interval. Din evidențele
statistice de care dispunem,
rezultă că în anul 2017 peste
42,03% din avocați declară
către sistemul propriu de
asigurări că realizează venituri
lunare sub 592 EURO lunar
(echivalent în lei) sau nu
realizează venituri din profesie,
și doar 16,12% din avocați
realizează venituri lunare mai
mari de 2.772 EURO lunar
(echivalent în lei), a specificat
președintele UNBR. Între
aceste categorii un procent de
41,85% dintre avocați
realizează cert venituri între
592 EURO și 2.772 EURO lunar.
Veniturile realizate din
profesie au în acest an cel mai
bun tratament fiscal din
istoria profesiei de avocat de
după 1990, a evidențiat
Gheorghe Florea.

În prezent, avem un procent de
10,3 avocați raportat la 10.000
de locuitori, ceea ce reprezintă
destul de puțin comparativ cu
alte țări europene. Acest
indicator, privit singur, nu este
relevant pentru a reflecta
starea avocaturii, ci mai
degrabă starea societății, el
fiind în general folosit în studiile
europene pentru a arăta cât de
”litigioasă” este o țară. Se mai
folosesc și indicatori precum
numărul de avocați raportat la
numărul de judecători. Ar fi
relevant și un indicator în
raport cu numărul litigiilor în
care reprezentarea prin avocat
este obligatorie și cele în care
nu este obligatorie, a
menționat președintele UNBR.
asistăm și la o ”feminizare” a
profesiei de avocat, ponderea
femeilor fiind, actualmente, de
59,93%, respectiv 13.611 femei
față de 9.100 bărbați. “Trebuie
să avem în vedere faptul că
femeile depun, în general,
eforturi mai mari pentru a
rămâne în carieră, având în
vedere că ele trebuie să o
întrerupă la un moment dat
pentru concediile de
maternitate. Sigur că și profesia
trebuie să-i ofere sprijinul
necesar în această perioadă
prin indemnizațiile aferente”, a
mai spus Gheorghe Florea.

avocatul român 
a redobândit gustul
libertății și al democrației
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sunteți avocat din anul
2002 și practician în insol -
vență din 2005. asi gurați și
managementul societății
de avocatură borza și aso -
ciații și a Euro insol splr,
una dintre cele mai puter-
nice societăți de insolvență
din românia, cu multe re -
or ganizări de succes la ac -
tiv. cum sunt organizate
cele două entități? câți an -
gajați și colaboratori aveți
în prezent și în ce orașe /
regiuni aveți activitate?

Dacă vă spun că sunt
organizate după principiul
eficienței, afirmația mea
poate părea prea generală,
dar aceasta este realitatea.
Genul acesta de companii are
un specific aparte în ceea ce
privește calitatea angajaților,
performanțele și abilitățile de
care aceștia au nevoie.
Gândindu-mă la cultura
organizațională, consider că
modul nostru de organizare
este apropiat de cultura
organizațională de tip „roi”,
bazată pe munca de expert.
Mă refer la portofoliul de
activități precum „manager
de proiect” în sensul în care
munca angajatului este un

proiect în care el are libertate
de mișcare profesională, rolul
managementului fiind doar
acela de a coordona și a oferi
ajutor acolo unde este cazul.
Munca în acest domeniu este
apropiată de munca din
institutele de cercetare-

dezvoltare, o muncă elitistă.
Dincolo de echipa de bază,
numărul colegilor experți nu
este important, nu m-am
gândit niciodată la câți
angajați și colaboratori ar
trebui să avem, deoarece în
funcție de portofoliul

gestionat putem coopta
experți specializați în
activități conexe în funcție
complexitatea cauzelor.
Deoarece portofoliul nostru
este unul național, asigurăm
permanență în multe orașe:
Brașov, Drobeta Turnu
Severin, Râmnicu Vâlcea,
Craiova etc.

prin ce se caracterizează
sti lul dumneavoastră de
leader ship? cum vă moti -
vați și stimulați echipa? 

Am citit undeva un studiu
intitulat „Șeful între manager
și leader”, ocazie cu care
chiar am reflectat asupra
calității mele de manager și
de leader. Îmi place să cred
că fac leadership, că
gestionez întreaga activitate
cu entuziasm, inspirație și
exemplu personal, abilități
cheie ale unui leader. În
legătură cu speech-ul
motivațional, vreau să
înțelegeți că lângă mine sunt
angajați experți – foarte bine
pregătiți în domeniul lor, cu o
conștiință profesională înaltă,
pe care eu îi numesc elite,
fără a exagera absolut deloc,
iar acest specific ușurează

Promovarea conceptului 
de insolvență strategică  
a plecat de la Hidroelectrica
interviu cu doamna aV. dr. Nicoleta MuNteaNu, avocat Partener, Borza și asociații și Practician coordonator, euro insol
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mult munca managementului
companiei, raportul de autoritate
manager-angajat în ceea ce mă
privește este mai degrabă un
raport de colegialitate.

care ar fi dosarele de reorgani-
zare gestionate de Euro insol de
care sunteți foarte mândră și
care au fost apreciate de spe -
cialiști?

Dacă m-ați fi întrebat care este
dosarul de reorganizare de care
sunt cea mai mândră, v-aș
răspunde fără rezerve că acesta
este dosarul Hidroelectrica. Am
avut șansa, posibilitatea,
oportunitatea să arătăm de ce
suntem în stare. Știți, există în
managementul performanței tot
felul de tactici prin care poți să-ți
descoperi valențele și să obții
performanță. Una dintre acestea
este „aruncarea în focul luptei”.
Asta am simțit noi când am
preluat și reorganizat
Hidroelectrica. Fără nicio
modestie, munca susținută,
complexă și vizionară ne-a arătat
de ce suntem în stare ca echipă,
iar dacă astăzi numele Euro Insol
este asociat cu salvarea
Hidroelectrica, reinserția acesteia
în circuitul economic și
transformarea ei în una din cele
mai performante companii din
Sud Estul Europei, acest lucru ne
onorează.
Acum, ca să vă raspund la
întrebare, fără a face o ierarhie,
mă gândesc la Servtrans Invest -
al treilea operator de transport
pe calea ferată; Asmita Gardens -
cel mai mare complex rezidențial
din România, compus din 7
turnuri și 758 de apartamente,
Uztel SA Ploiești, prima subsidiară
din Europa a colosului industrial
american Standard Oil Company
și unul dintre cei mai mari

producători de utilaje petroliere
din România, Plafar - companie
națională fondată în 1948,
înființată pentru îndeplinirea
strategiei naționale privind
exploatarea plantelor medicinale
și aromatice din flora spontană și
cultivată.
Un alt exemplu care
demonstrează eficiența
managementului nostru îl
reprezintă reorganizarea CET
Govora, companie vitală pentru
județul Vâlcea, care asigură
agentul termic (apa caldă și
căldură) pentru cei aproximativ
140.000 de locuitori din orașele
Râmnicu Vâlcea, Călimănești-
Căciulata și Băile Olănești. De
asemenea, CET GOVORA este
singurul furnizor de abur
industrial pentru cele două mari
companii de pe platforma
industrială Râmnicu Vâlcea –
Oltchim și Ciech Soda Romania
(fosta Uzinele Sodice Govora).

sunteți doctor în ordine publică
și siguranță națională. în teza de
doctorat cu titlul managemen-
tul insolvenței strategice și se-
curitatea națională ați arătat că
dimensiunea managerială în
pro cedura de insolvență este
sufo cată de dimensiunea juri -
dică, practicianul în insolvență
nepunând în practică un man-
agement propriu, ci urmând
strict procedura, de cele mai
multe ori acesta supraveghind
ac tivitatea operațională a man-
agementului, fără a se implica în
mod direct. cum se poate im-
plica direct un practician în in -
sol vență în managementul com 
paniei unde este administrator
judiciar?

Pentru că am amintit de
„aruncarea în focul luptei”, acesta
a fost sentimentul pe care l-am

avut când am început să redactez
teza. Toată pregătirea doctorală
avansată, din primul an, toate
referatele de cercetare științifică
din anul doi, parcă s-au evaporat.
Nu aș putea spune că am fost
„bântuită” de conceptul de
„insolvență strategică” pe care îl
descoperisem întâmplător, în
urmă cu ceva ani dar, trebuie să
recunosc că am transpirat serios
încercând să realizez o cercetare
de nișă între trei domenii
științifice clasice – drept,
management și studiile de
securitate. Am avut sentimentul
că am supărat pe toată lumea,
inclusiv pe referenții oficiali de la
susținerea publică a tezei.
Specialiștii în securitate au
considerat că am tratat mult prea
ușor acest domeniu, iar
specialiștii în drept au considerat
că m-am îndepărtat foarte mult
de problematica juridică a
insolvenței. 
Redescoperirea dimensiunii
manageriale a insolvenței și
argumentarea necesității ei în
cadrul profesiei noastre a stârnit
interesul multor colegi, obișnuiți
să gestioneze insolvența doar din
perspectivele juridic și economic.
Cred într-un management atât al
insolvenței, cât și al insolvenței
strategice, ca ramură a
managementului organizațional.
Schema de constituire și pilonii
principali ai acestui management
de ramură l-am argumentat în
teză. Specificul acestui
management constă în implicarea
directă a administratorului
judiciar pe toate nivelele de
autoritate ale companiei aflate în
reorganizare, în aplicarea unui
management de criză,
reparatoriu și reactiv, în
implementarea măsurilor
excepționale expres prevăzute de
lege pentru acest gen de
management, precum și în

există în
managementul
performanței tot
felul de tactici prin
care poți să-ți
descoperi
valențele și să
obții performanță.
Una dintre
acestea este
„aruncarea în
focul luptei”. Asta
am simțit noi când
am preluat și
reorganizat
Hidroelectrica.

Redescoperirea
dimensiunii
manageriale a
insolvenței și
argumentarea
necesității ei în
cadrul profesiei
noastre a stârnit
interesul multor
colegi, obișnuiți să
gestioneze
insolvența doar
din perspectivele
juridic și
economic. 
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capacitatea administratorului
judiciar de a reconfigura
întreg managementul în
momentul în care compania
reintră în circuitul economic. 

promovați conceptul de in -
solvență strategică în rela -
ție cu securitatea națio nală
a statului, pentru acele en -
tități din cadrul econo miei
naționale care, dato rită par -
ti cularităților pe care le au,
ar trebui salvate de la fa li-
ment. ce reprezintă in sol -
vența strategică? ce so cie -
tăți cu capital majoritar de
stat ar intra în această cate -
gorie?

Încep cu o scurtă precizare.
Conceptul de insolvență
strategică, așa cum l-am
argumentat și dezvoltat în
teză se poate aplica fără
discriminare, de fapt, este
obligatoriu să fie aplicat atât
pentru companiile cu capital
majoritar de stat, cât și
pentru companiile private
care activează în domenii de
interes strategic pentru
securitatea națională în
general și pentru securitatea
economică în special.
Nu întâmplător, construirea
conceptului de insolvență
strategică a plecat de la
Hidroelectrica. În multele
discuții pe care le-am avut în
acea perioadă, mi-am pus
întrebarea ce s-ar întâmpla
dacă Hidroelectrica, odată
reintrată în circuitul
economic, ar ajunge din nou
în procedură. Conform
reglementărilor actuale, dacă
în cinci ani de la ieșirea din
procedura de insolvență,
Hidroelectrica, datorită unui
context nefavorabil,

independent de voința ei,
intră din nou în insolvență,
ea nu se mai poate
reorganiza, falimentul fiind
iminent. Vă puteți imagina
consecințele unui asemenea
scenariu asupra economiei
naționale? 
Suntem de acord că așa ceva
nu este cu putință. Luând
această afirmație ca o
premisă de lucru, mi-am pus
următoarele întrebări: ce se
întâmplă în situația în care,
teoretic vorbind, falimentul
nu este o opțiune?; cum pot
fi identificate companiile
pentru care falimentul nu
este o opțiune?; sunt ele
companii doar cu capital
majoritar de stat sau și
companii private?; putem
păstra logica economiei de
piață în sensul că statul nu
intervine, prin ajutoare de
stat, în mecanismele
economice?; putem vorbi în
această situație de aceeași
insolvență ca în situațiile
obișnuite sau trebuie
creionat un alt concept de
insolvență care să cuprindă
pe lângă indicatorul clasic
(stare patrimonială
caracterizată prin insuficiența
fondurilor bănești
disponibile), și alți indicatori
de definire?. 
Aceste întrebări m-au condus
la descoperirea conceptului
de insolvență strategică
aplicat în sistemul economic.
Cu alte cuvinte, în circuitul
economic există anumite
companii, care datorită
importanței deosebite
(strategice) pe care o au
pentru echilibrul sistemului
economic, pentru asigurarea
securității economice și a
securității naționale, ar trebui
să beneficieze de un statut

special în procedura clasică a
insolvenței, astfel încât, în
situația lor, falimentul să nu
mai fie o opțiune. 
Identificarea acestor
companii trebuie făcută după
indicatori clari, obiectivi, ușor
de măsurat, astfel încât să se
evite orice formă de
subiectivitate în declanșarea
unor proceduri care privesc
aceste companii. În munca
mea de cercetare, în dorința
de a pune la dispoziția
decidentului politico-
economic indicatori obiectivi,
am identificat în mod
științific modalitatea de
selectare a companiilor față
de care ar trebui să se aplice
procedura insolvenței
strategice. 
Un aspect important în teză,
ca și în acțiunea practică, l-a
constituit clarificarea
conceptului de insolvență
strategică. Din documentarea
și analizele efectuate, am
identificat două aspecte
importante în definirea
noului concept de insolvență.
În primul rând, am considerat
că sintagma „prin insuficiența
fondurilor bănești disponibile
pentru (...)” trebuie să
rămână deoarece absența
lichidităților este un indicator
puternic în arhitectura
întregii proceduri a
insolvenței și el ar trebui să
se regăsească și în domeniul
securității naționale. 
În al doilea rând, în mod
logic, aceste entități trebuie
să aibă legătură directă cu
sistemul securității naționale.
Cu alte cuvinte, ele trebuie să
fie suficient de importante în
sistemul securității, astfel
încât dispariția lor să creeze
vulnerabilități și riscuri în
sistem. 

Consider că termenul de
insolvență strategică, pe care
l-am propus în teză și
promovat în articolele și
studiile realizate după
susținerea publică a tezei,
este bazat pe corelația dintre
insolvență și securitatea
națională.
Cu alte cuvinte, insolvența
strategică se referă la starea
patrimonială a debitorului
care aparține sistemului
securității naționale,
caracterizată prin insuficiența
fondurilor bănești disponibile
pentru plata datoriilor certe,
lichide și exigibile. Sintagma
„debitor care aparține
sistemului securității
naționale” este esențială
pentru înțelegerea diferenței
dintre insolvența clasică și
insolvența strategică. Ce
debitor poate face parte din
sistemul securității
naționale? 
În opinia mea există trei
indicatori clari, obiectivi, ușor
de măsurat, care ne pot
permite să identificăm acele
companii asupra cărora
poate fi declanșată
procedura insolvenței
strategice: apartenența
debitorului la infrastructura
critică a statului; apartenența
debitorului la domenii
strategice de interes pentru
securitatea națională; prin
falimentul debitorului sunt
generate riscuri și
vulnerabilități la adresa
securității statului.  
ținând cont de importanța
fiecărui indicator în parte,
consider că este suficient ca
debitorului să i se poată
asocia cel puțin un indicator,
pentru a putea beneficia de
acest tip de procedură.
În concluzie, debitorul care
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face parte din infrastructura
critică a statului, care activează în
domenii strategice de interes
pentru securitatea națională și a
cărui dispariție va genera riscuri și
vulnerabilități la adresa securității
statului, va fi obligat ca în 30 de
zile de la apariția stării
insolvenței, să ceară protecția
Tribunalului, declanșând astfel
insolvența strategică care va
respecta regulile din procedura
insolvenței comune plus câteva
cerințe speciale incluse în
,,dispoziții speciale privind
procedura insolvenței pentru
debitorii care aparțin sistemului
securității naționale”, dispoziție
specială care, din păcate, este in
stadiu de intenție.
În ceea ce privește indicatorul
infrastructură critică, legislația
actuală în domeniu identifică clar
principalele sectoare componente
ale infrastructurii critice, în
concordanță cu prevederile
Directivei privind identificarea și
desemnarea infrastructurilor
critice europene 2008/114/CE,
care sunt: energie; tehnologia
informației și comunicații;
alimentare cu apă; alimentație;
sănătate; securitate națională;
administrație; transporturi;
industria chimică și nucleară,
precum și spațiu (cosmic) și
cercetare.
În ceea ce privește indicatorul
apartenența debitorului la
domenii strategice de interes
pentru securitatea națională, am
optat pentru sintagma
„dimensiunea de interes
strategic” , și nu pentru cea de
„dimensiunea economică de
interes strategic”, deoarece
operatorii economici de interes
strategic, așa cum sunt ei
reglementați prin OUG nr.
88/1997 sunt doar cei cu capital
majoritar de stat și care pot fi
declarați de interes strategic prin

hotărâre de Guvern.  
În opinia mea, în insolvență
strategică pot intra și operatori
privați, dacă ei îndeplinesc
condițiile identificate de mine. Cu
alte cuvinte și operatorilor privați
care activează în domenii de
interes strategic pentru
securitatea națională li se poate
aplica conceptul de insolvență
strategică.
În ceea ce privește indicatorul
„prin falimentul debitorului sunt
generate riscuri și vulnerabilități
la adresa securității statului”,
acesta este cuprins în
„dimensiunea de
risc/vulnerabilitate pentru
securitatea națională”. A fost
important să analizez cum este
definită, atât vulnerabilitatea, cât
și riscul din perspectiva securității
naționale pentru a cerceta
ulterior dacă debitorul care intră
în faliment poate genera
asemenea riscuri și vulnerabilități.
Am folosit analiza existentă în
actuala strategie națională de
apărare, unde vulnerabilitățile și
riscurile la adresa securității
naționale nu mai sunt analizate
doar prin prisma conceptelor

militare deoarece atât în mediul
actual de securitate, cât și pe
agenda publică de securitate, pe
lângă elementele de securitate
militară, apar și elemente de altă
natură, respectiv: economică,
socială, de mediu etc..

în prezent se află în procedura
insolvenței, în perioada de
observație, peste 6.000 de so -
cietăți, care au în total apro xi-
 mativ 64.000 de salariați.
gu vernul a adus recent o serie
de com pletări legislației care re -
gle mentează procedura insol -
venței. care sunt cele mai
im portante modi ficări și ce rol
au acestea?

Apreciez ca binevenită OUG
pentru modificarea și
completarea unor acte normative
în domeniul insolvenței. Din
perspectiva practicianului în
insolvență există câteva
modificări care merită scoase în
evidență și aici mă refer, printre
altele, la conversia creanțelor
bugetare în acțiuni, care poate fi
realizată prin planul de
reorganizare. Dacă până acum
planul de reorganizare nu putea
prevedea conversia creanțelor
bugetare în titluri de valoare, în
acord cu noile prevederi
legislative în domeniu, cu
consimțământul creditorului
bugetar exprimat prin vot, planul
de reorganizare poate prevedea
doar conversia creanțelor
bugetare ale statului în acțiuni, cu
îndeplinirea cumulativă a unor
condiții. O altă modificare
binevenită, tot în cadrul planului
de reorganizare o reprezintă
măsura reducerii de până la 50%
a creanțelor bugetare
negarantate, fapt ce va conduce
la eficientizarea procedurilor de
reorganizare. O altă modificare

Apreciez ca
binevenită OUG
pentru
modificarea și
completarea unor
acte normative în
domeniul
insolvenței. Din
perspectiva
practicianului în
insolvență există
câteva modificări
care merită scoase
în evidență și aici
mă refer, printre
altele, la conversia
creanțelor
bugetare în
acțiuni, care poate
fi realizată prin
planul de
reorganizare.
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pe care doresc să o
evidențiez, reprezintă
cesiunea creanțelor bugetare
în condițiile prevăzute de
lege, fapt ce va permite
statului să-și eficientizeze
mecanismele de recuperare
a creanțelor bugetare prin
cesionarea lor către terți. 
Nu în ultimul rând,
modificările privind statutul
administratorului special le
consider că sunt binevenite
în sensul în care, în noua
reglementare nu mai poate fi
desemnat administrator
special o persoană fizică sau
juridică care are și calitatea
de creditor, fapt ce va
raționaliza și obiectiva
deciziile operaționale și de
management în cadrul
procedurii.

cât de mult a schimbat
tehnologia modul de lucru
al avocaților și al practicie-
nilor în insolvență și comu-
nicarea acestora cu au tori -
tățile și clienții? 

Tehnologia informației a
schimbat modul de viață al
omului modern. Era evident
că și în activitatea noastră
oportunitățile induse de
informatizarea globală
trebuiau fructificate în
diferite modalități. În ceea ce
privește domeniul nostru de
activitate, influența
tehnologiei informației
asupra procesului de muncă
se face simțită atât în
posibilitatea de a construi
sisteme informatice aplicate
necesare pentru simplificarea
muncii și pentru informarea
rapidă legată de întreaga
dinamică a procedurii
insolvenței, cât și în

posibilitatea informării
potențialilor clienți asupra
portofoliului pe care firmele
de insolvență îl au în lucru,
inclusiv informații despre
activități tehnice: publicații
de vânzare, licitații,
publicitate etc.

sunteți ambasador şi men-
tor al antreprenoriatului
fe minin din românia la co -
misia Europeană. cum se
dezvoltă în românia și la
nivelul uniunii Europene
rețelele suport care stimu -
lează antreprenoriatul în
rândul doamnelor?

Preocupările mele în ceea ce
privește educația
antreprenorială, în general și
educația în domeniul
antreprenoriatului feminin, în
special, a început cu mult
înainte de a fi nominalizată
ambasador și mentor al
antreprenoriatului feminin
de către Comisia Europeană.
Privind în trecut, cred că a

fost o chestiune de pasiune,
de înțelegere a unor nevoi
specifice societății românești.
Cu toate că ele sunt legate
de cariera mea profesională,
îmi place să cred că acest
drum l-am urmat
independent de dorința mea
de a fi un expert apreciat în
domeniu. Consider că m-am
născut cu această chemare și
am urmat-o cu suflet,
înțelegere și dăruire,
încercând să aduc o
contribuție la construirea
unei culturi organizaționale a
antreprenoriatului feminin.
Probabil aceste demersuri au
condus la nominalizarea
mea, care m-a onorat,
bineînțeles, ca ambasador și
mentor al antreprenoriatului
feminin, făcând parte dintr-
un grup select de 250 de
ambasadori și mentori care
compun cele două rețele
europene: 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.
Ca și în alte țări, suportul
acordat antreprenoriatului
feminin în țara noastră este
bazat, printre altele, pe
mentorat, activitate care
constă atât în diseminarea
experienței doamnelor
Ambasador, cât și prin
formarea și dezvoltarea
profesională în cadrul
proiectelor de mentorat,
descoperind, pe zi ce trece,
ce înseamnă voluntariatul la
un asemenea nivel.
În același spirit, vreau să
menționez activitatea mea în
cadrul Asociației Naționale a
Antreprenorilor, în calitate
de vicepreședinte și membru
fondator al Patronatului
Femeilor Antreprenor, ocazie
cu care am promovat
aceleași idei într-un cadru
mult mai larg și mult mai
aplicat. Nu pot să nu
amintesc că în luna martie a
acestui an ne-am constituit în
Federația Patronatelor
Femeilor Antreprenor, care
împreună cu Federaţia
Femeilor de Afaceri din
Regiunea Nord-Est a pus
bazele primei Confederații
Naționale pentru
Antreprenoriatul Feminin din
România, care își propune să
identifice modele de bună
practică în antreprenoriatul și
managementul feminin
pentru a sprijini schimbarea
de paradigmă în mediul de
afaceri românesc.

mircEa fica 
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V-ați specializat în real Es-
tate. cât de importantă este
această arie de exper tiză
pentru mușat & asociații?

Practica de Real Estate este
și va rămâne una din cele
mai importante și mai
relevante arii de practică din
cadrul firmei noastre,
indiferent de modul în care
a fost afectat acest segment
de piață ca urmare a
schimbărilor economice.
Este o arie de practică
principală, în continuă
dezvoltare, sub toate
aspectele, atât din
perspectiva portofoliului de
clienți, cât și a complexității
proiectelor în care suntem
implicați. 

cum este structurată echi -
pa pe care o coor donați?
care au fost dosarele cele
mai provocatoare în ultimii
ani?

Echipa pe care o coordonez
este una dintre cele mai
extinse, având în vedere și
faptul că specializarea mea
nu se rezumă doar la real
estate, având expertiză și în
zona de finanțări și drept
bancar, precum și în
domeniul fuziunilor și
achizițiilor. Nivelul de
„senioritate” și rolul fiecărui
avocat din echipa diferă în
principal în funcție de

experiență, dar și de alte
criterii de evaluare internă,
cum ar fi acele „abilități”
proprii pe care avocatul le
dovedește în gestionarea
proiectelor și rezolvarea
problemelor care apar pe
parcursul unei tranzacții.
Am în echipă avocați
seniori, dar și tineri avocați,
care abia au promovat
examenul de Barou. După
cum știți, firma noastră este
recunoscută pentru rolul pe
care îl are în pregătirea
avocaților săi. Este de
notorietate faptul că, încă

de la începuturile activității
sale, Mușat & Asociații a
fost catalogată drept o
„școală” a avocaturii
românești.
În ceea ce privește
proiectele noastre, cred că
cele mai provocatoare din
ultimii ani au fost acelea
care au implicat
coordonarea mai multor
jurisdicții și alinierea tuturor
părților implicate
(investitori, bănci,
constructori, autorități
publice, etc.) în vederea
finalizării respectivelor

proiecte în timp util pentru
clienți. Ar fi dificil de
nominalizat un proiect
anume, având în vedere că
fiecare tranzacție de nivelul
zecilor de milioane ajunge la
un grad de complexitate
semnificativ, date fiind miza
financiară și riscurile
asociate. 

care sunt atuurile mușat &
asociații, într-o piaţă atât
de dinamică şi cu un grad
ridicat de concurenţă?

Cred că dinamismul și
expertiza juridică complexă
constituie motivele
determinante care ne fac să
menținem nivelul ridicat al
excelenței și pragmatismului,
atuuri apreciate în decursul
timpului de clientela pe care
o reprezentăm. Ne place să
fim provocați, fie prin
complexitate, fie prin
termene strânse, să oferim
acea „plus valoare” pe care
clientul se poate baza atunci
când situația o impune. Cred
că este important să ai o
echipă pregătită să acorde
asistența necesară,
indiferent de complexitatea
proiectului. Faptul că ne-am
menținut drept ca o firmă de
top după aproape 30 de ani,
pe o piață așa dinamică și
într-o concurență reală,
spune multe despre Mușat &
Asociații și despre echipa
noastră. 

Ne place să fim provocați
interviu cu MoNia doBrescu, avocat Partener, Mușat & asociații 
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în ultimii ani a fost o efer -
vescență pe toate segmentele –
rezidențial, biro uri, industrial,
logistic, re tail, hoteluri, etc.
putem spune că piața imobiliară
din țara noastră este una
matură? 

Ce putem spune cu siguranță
este că piața imobiliară din
România este într-o continuă
dezvoltare (marcată de toate
etapele aferente, inclusiv de
perioade de efervescență
urmată de perioade de acalmie,
de „reașezare”). 
Am observat, în ultimii ani, un
comportament mai matur al
jucătorilor de pe piață (atât
investitori/dezvoltatori, cât și
constructori), aceștia preferând să
se implice îndeaproape în toate
aspectele unui proiect imobiliar și
manifestând o prudență evidentă
în luarea deciziilor.

cum vedeți evoluția în ur mă -
torii ani a acestei industrii,
ținând cont de potențialul ei de
creștere, de tranzacțiile real-
izate în ultimii doi ani, de nivelul
actual al prețurilor  și de cererea
clienților?

Piața imobiliară din România se
va dezvolta în continuare,
sperăm într-un ritm sănătos,
bazat pe o cerere reală.
Sunt totuși multe aspecte de
rezolvat în următorii ani pentru
a pentru a putea vorbi de o
evoluție matură a acestei
industrii, cum ar fi aspectele de
ordin juridic (legislație în
continuă schimbare, practica
neunitară a instanțelor de
judecată, reguli de urbanism
neactualizate, etc.). Sperăm că și
aceste aspecte să fie clarificate
în viitorul apropiat.

totodată, sunteți specializată în
drept bancar și financiar.
băncile comerciale din românia
sunt obligate să aloce resurse
suplimentare semnificative în
zona de conformare cu toate
reglementările europene din ul-
timii ani, cele care au început să
intre în vigoare sau care
urmează să fie adoptate, în pe-
rioada următoare. Este vorba
despre gdpr, basEl iii, mifid ii
și psd2. cum apreciați nivelul
de conformare a băncilor la
noile reglementări?

Am remarcat că instituțiile de
credit din România sunt în mod
constant interesate și preocupate
de conformarea la normele locale
și europene. De cele mai multe
ori, demersul de conformare al
instituțiilor de credit pornește cu
mult timp înainte de intrarea în
vigoare a normelor în cauză. Cu
titlu de exemplu, cunosc situații în
care instituțiile de credit au început
demersul de conformare la nor -
mele MIFID II/MiFIR chiar și cu doi
ani înainte de intrarea acestora în
vigoare la nivel european.
Există în continuare o doză de
incertitudine în piață cu privire
la cum urmează a se aplica PSD
2 respectiv AMLD 4 din cauza
nefinalizării demersului
României de implementare în
legătură cu cele două directive
anterior amintite.

în parlament se dezbat sau vor
urma să fie dezbătute o serie de
proiecte de legi privind plafo -
narea dobânzilor, limitarea val-
orii recuperabile a creanțelor
cesionate și eliminarea carac-
terului de titlu executoriu al con-
tractelor de credit.  toate aceste
proiecte preocupă și în gri jorează
în mod firesc insti tuțiile de credit

și pe cele fi nanciare nonbacare,
asocia țiile profesionale și pa-
tronale de profil (arb și cpbr).
cum per cepeți aceste tensiuni
între sistemul bancar și anumiți
parlamentari?

Probabil că tensiunile la care
faceți referire rezultă din
incorecta înțelegere a activității
bancare și a mecanismului
dobânzilor din partea factorilor
de decizie. Cel mai probabil,
soluția acestor tensiuni o
reprezintă dialogul constructiv și
argumentat, atât din partea
sectorului bancar, cât și din
partea factorilor politici.

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

Este o adevărată provocare, 
într-adevăr, să menții un echilibru
între viața personală și cea
profesională, mai ales dacă ești
pasionat de ceea ce faci și nu
concepi să nu faci totul la un nivel
ridicat de profesionalism. Dar
atunci când ai un copil de care
ești realmente îndrăgostită
(zâmbește), ai suficientă
motivație pentru a menține acest
echilibru. Mie bucuria în viața
personală mi-o aduce timpul
petrecut cu fiul meu, Alex (7 ani).
Alături de Alex îmi permit să fiu
din nou copil și să mă mai bucur
încă o dată de tot ce înseamnă
acest lucru, evident, cu mintea
adultului de azi. În general, timpul
liber îmi place să mi-l petrec cu
familia și cu acei oameni cu care
pot să fiu eu însămi. În plus, îmi
place foarte mult să călătoresc și
profit de orice ocazie să fac asta.

mircEa fica 

Piața imobiliara
din România se va
dezvolta în
continuare,
sperăm într-un
ritm sănătos,
bazat pe o cerere
reală.
Sunt totuși multe
aspecte de
rezolvat în
următorii ani
pentru a pentru a
putea vorbi de o
evoluție matură a
acestei industrii,
cum ar fi
aspectele de ordin
juridic.
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sunteți unul dintre avocații
cei mai experimentați din
românia pe segmentul
drepturilor de autor și a
drepturilor conexe. cât de
mult își cunosc titularii de
drepturi de autor avanta-
jele și obligațiile stipulate
prin lege? cine ar trebui să
se implice pentru creșterea
educației juridice și fiscale
în acest domeniu?

După 22 de ani de la
apariția Legii nr. 8/1996
privind dreptul de autor și
drepturile conexe, putem
spune că legea este
cunoscută atât de titularii
de drepturi cât și de
utilizatori, respectiv cei care
utilizează prestațiile
artiștilor interpreți sau
executanți. Faptul că
asociația CREDIDAM a
depășit 15.000 de membrii,
dovedește că artiștii sau
executanți cunosc și
realizează avantajele
gestiunii colective a
drepturilor lor de
proprietate intelectuală. 

CREDIDAM acoperă nu
numai piața din România. În
baza celor 39 de acorduri
bilaterale internaționale,
artiștii români au
reprezentare în lumea
întreagă, cu excepția acelor
teritorii în care nu există
acest tip de drepturi sau
dacă există o lege similară
celei din România, nu există
condiții reale sau propice
pentru apariția și
dezvoltarea naturală a
asociațiilor specifice,
respectiv organismele de
gestiune colectivă. Pentru
conștientizare artiștilor,
CREDIDAM a realizat de-a
lungul anilor demersuri
concrete, astfel:
a desfășurat o campanie

permanentă de informare
privind drepturile conexe
dreptului de autor,
conferite de lege;

a pus permanent la
dispoziția membrilor
formulare standardizate,
fie pe suport de hârtie
pentru cei care nu sunt
familiarizați cu mijloacele
tehnice (cu calculatorul)

sau on-line folosind
propria parolă și user
name-ul, astfel încât
declararea repertoriului
să fie cât mai simplă și să
se poată face de oriunde;

a pus permanent la
dispoziție personal
calificat care consiliază și
ajută artiștii, pentru ca
aceștia să învețe să
stăpânească sistemul
relativ simplu de
actualizare a propriului
repertoriu;

a efectuat deplasări în
țară, pentru comunitățile
de artiști, astfel încât să
asigure condițiile
necesare pentru dialog și
informare.

În ceea ce privește
implicarea autorităților
publice, credem că este
momentul ca atât Ministerul
Culturii și Identității
Naționale, cât și ORDA să fie
mai activi pentru a face
cunoscute prevederile legii,
precum și necesitatea
protejării gestiunii colective.
În toată perioada de după
anul 1996, anul publicării

legii dreptului de autor și a
drepturilor conexe, toate
modificările aduse, s-au
făcut în defavoarea artiștilor
interpreți sau executanți.
O altă zonă de interes ar fi
organizarea unor
reuniuni/seminarii cu
radiodifuzorii și celelalte
entități comerciale,
implicate în sistemul plății
drepturilor de proprietate
intelectuală, prin
intermediul asociațiilor lor,
ceea ce ar conduce la
creșterea încasărilor
sumelor cuvenite artiștilor
interpreți și la scăderea
numărului proceselor din
instanțele de judecată. Dacă
în anul 2000, anul publicării
primelor norme de aplicare
a legii, CREDIDAM avea în
toată țara, un număr de
126 de procese,  azi avem
peste 600, ceea ce arată,
pe de o parte, ignorarea
legii de către utilizatori, iar
pe de altă parte, existența
unui sistem managerial
deficitar, care conduce
automat la încălcarea
prevederilor legii.

creșterea substanțială a încasărilor
din ultimii ani a poziționat credidaM
printre asociațiile model 
în comunitatea internațională
interviu cu MariaNa-liliaNa saVu, avocat Partener, cabinet de avocat Mariana savu și avocat credidaM



13www.lEgalmagazin.ro EdiŢiE spEcialĂ noiEmbriE 2018


la

dy
 la

W
ye

r

anul trecut ați devenit doctor în
drept, teza de doctorat susți -
nută la uni ver sitatea “nicolae
titulescu” din bucureşti având
titlul „drepturile artiştilor inter -
preţi şi/sau executanţi”. care
sunt concluziile lucrării dum nea -
voastră?  

Domeniu abordat, Drepturile
artiștilor interpreți sau
executanți, este unul extrem de
vast și dinamic. De la data
susținerii tezei de doctorat avem
deja două modificări ale legii

naționale, iar a treia este în
dezbatere parlamentară. Și în
plan internațional avem de
asemenea, o dinamică
accentuată în ultima vreme. 
De exemplu, după dezbaterea și
votarea în Parlamentul EU a
directivei privind drepturile de
autor și drepturile conexe în
mediul on-line, suntem într-o
perioadă „fierbinte” în care
statele membre (guvernele)
dezbat, într-un trialog, forma
finală a textului care urmează a fi
publicat. Este momentul în care
reprezentanții guvernului vor

arăta clar dacă sunt de partea
artiștilor sau a platformelor on-
line. Vreau să spun că este
momentul ca și artiștii să-și facă
auzită vocea, evident prin
mijloace democratice, legale.
Cât despre propunerea făcută,
„de lege ferenda”, respectiv
aceea privind definirea
fonogramei, pentru a fi în
concordanță cu tratatele
internaționale din domeniu, mă
bucur să constat că acest lucu 
s-a reglementat prin Legea
nr.74/2018. Dacă tot am
menționat modificările aduse
cadrului juridic prin Legea
nr.74/2018,  am mari rezerve
privind cel puțin două elemente
noi:
entitățile independente de

management a drepturilor de
proprietate intelectuală;

precizarea de la art. 150 din
Legea nr. 8/1996 republicată :
„organismele de gestiune
colectivă sunt, în sensul
prezentei legi, .......
gestionarea drepturilor de
autor sau a drepturilor conexe
dreptului de autor .......sau de
alte obiecte protejate.....”.

În primul caz, s-a creat o
problemă juridică privind
definirea acestor noi actori în
piață, drept societăți comerciale.
Ele nu pot fi controlate nici de
ORDA, pentru că nu intră în
domeniul lor de competență și
nici de Registrul Comerțului,
care nu are competențe în
domeniul proprietății
intelectuale. ORDA, cel mult, le
poate da amendă de maximum
30.000 lei, care nu va putea fi
colectată, dată fiind posibilitatea
ca aceste entități să aibă sediile
în paradise fiscale.  Inițial, o
astfel de entitate de gestiune
indepententă, cu sediul în
Malta, se înregistrase la ORDA.
Ulterior, după verificările făcute

Faptul că asociația
CREDIDAM a
depășit 15.000 de
membrii,
dovedește că
artiștii interpreți
sau executanți
cunosc și
realizează
avantajele
gestiunii colective
a drepturilor lor
de proprietate
intelectuală. 
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de autoritățile abilitate,
această entitate a depus la
ORDA cerere de renunțare
la calitatea de entitate de
gestiune independentă.
În al doilea caz, deși pare
hazliu, (toată lumea din
acest domeniu știe că
organismele de gestiune
colectivă nu gestionează
obiecte, precum
anticariatele) cred că
introducerea acestui termen
preluat din Directiva
2014/26/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din
26 februarie 2014, va genera
multe probleme. Plecând de
la principiul că legea trebuie
să fie clară și direct
aplicabilă, sunt sigură că vor
fi mulți cei care se vor lega
de acest termen pentru a
interpreta în favoarea lor
modul de aplicare a legii. 
Probabil, după câțiva ani,
practica instanțelor de
judecată va clarifica și acest
aspect. Nu pot decât să
regret că decidenții politici
au acționat târziu, cu privire
la implementarea Directivei
2014/26/UE sub presiunea
unor sancțiuni financiare
importante din partea
Comisiei EU, ignorând total
expertiza organismelor de
gestiune colective
participante la dezbatere
(cum ar fi CREDIDAM,
DACIN-SARA, UCMR-ADA și
UPFR), aceste asociații, fiind
mult mai respectate și
apreciate în străinătate
decât în țara lor. 
Se impune tot mai mult
necesitatea organizării unor
informări a membrilor
Parlamentului României
privind activitatea
organismelor de gestiune
colectivă din România și a

beneficiilor aduse atât
statului român, pe mai
multe planuri (politic și
financiar), cât și creatorilor
români, cei pentru care
există LEGEA DREPTULUI DE
AUTOR ȘI A DRERPTURILOR
CONEXE. Respectarea
acestui principiu,
exploatarea comercială a
operelor și a prestațiilor
artistice trebuie să genereze
o remunerație echitabilă
creatorilor. Sprijinirea
creativității a devenit un
obiectiv strategic în țările
din primul eșalon al celor
dezvoltate (a se vedea
procentele din PIB alocate
de aceste state pentru
sprijinirea creativității). Ar fi
păcat ca România, după ce
în 1996 a prezentat lumii o
lege modernă, să decadă
tocmai în anul Centenarului,
prin adoptarea unor
modificări legislative care să
facă neaplicabile drepturile
artiștilor interpreți sau
executanți, în propria lor
țară.

cum vedeți procesul de im-
plementare a modificărilor
aduse legii nr. 8/1996 pri -
vind dreptul de autor și
drepturile conexe, de către
directiva 2014/26/uE a par-
lamentului European și a
consiliului din 26 februarie
2014, privind gesti unea co -
lectivă? ce ar trebui să facă
orda și organismele de
ges tiune colectivă pentru a
promova aceste modi ficări?
cum influen țează ele activi-
tatea artiș tilor?

Procesul de implementare
este deja în derulare. Există
un termen limită pentru
modificarea statutelor, astfel
încât acestea să fie
armonizate cu noile
prevederi. Este un fenomen
laborios, dificil în mare
măsură datorită introducerii
unor elemente noi, cum ar fi
de exemplu organismul de
supraveghere. Cred că în
Romînia, acest nou element
este redundant, deoarece noi

avem, prin efectele O.U.G.
nr. 26/2000 cu privire la
asociații și fundații, comisia
de cenzori. În lege nu avem
elemene care să definească
activitatea acestui organism,
diferită de cea a cenzorului.
Ne putem gândi la o
experiență similară a
colegilor din Olanda, unde
nu există obligația
cenzoratului și atunci, un
asemenea organism are
sens. În plus, să nu uităm că
organismele de gestiune
colectivă, prin efectul
prevederilor actuale ale legii,
nu pot cheltui, pentru
administrare, mai mult de
15% din sumele colectate și
repartizate. În aceste
condiții, cine își mai poate
permite angajarea unor
experți în consiliere
managerială sau risc
managerial, de exemplu,
pentru ca această prevedere
să aibă suport real?
ORDA, după părerea mea, nu
prea are ce face. Această
instituție publică, cu resurse
limitate, atât pecuniar cât și
ca număr de angajați, este
prinsă în același cerc vicios.
Organismele de gestiune
colectivă au obligația să
depună proiectele noilor
statute cu 2 luni înainte de
întrunirea adunării generale
a organismului de gestiune
colectivă, iar ORDA are
obligația să analizeze și să
răspundă în termen de 10
zile de la solicitare. țineți
cont de faptul că în România
sunt 16 organisme de
gestiune colectivă și aveți
imaginea a ceea ce se va
întâmpla. Sperăm că va fi o
ocazie de a se rezolva
această inflație nejustificată
de organisme de gestiune
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colectivă, în sensul că cele
funcționale vor demonstra
capacitatea de implementare a
noilor prevederi legale.

sunteți și avocatul crEdidam
(centrul român pentru adminis-
trarea drep tu rilor artiștilor
interpreți). de ce trebuie să ape -
leze un artist român sau străin la
serviciile crEdidam?

CREDIDAM este colector al
drepturilor artiștilor interpreți
sau executanți, în România. Prin
numărul impresionant de
membrii direcți (peste 15.000 de
artiști) și indirecți (peste
1.571.758 de artiști), artiștii au la
dispoziție un mecanism și o
instituție, a lor, care le permite
colectarea cu eficiență a
drepturilor lor de proprietate
intelectuală, atât din țară cât și
din străinătate. Ideea că un artist
ar putea avea capacitatea de a
colecta SINGUR drepturile sale,
este o utopie. Niciodată un artist
nu va avea capacitatea de a
negocia de pe poziții de egalitate
cu marile trusturi media sau
marile platforme (tot mai multe
exploatări trec în mediul on-line).
Această aparentă libertate
înseamnă numai „libertatea” de
a ceda drepturile, generate de
talentul dat de Dumnezeu,
adesea gratis, către cei care
exploatează talentul și obțin
profituri. Asistăm, după anul
2004, la o ofensivă împotriva
gestiunii colective, ceea ce poate
conduce la golirea de conținut a
legii dreptului de autor și a
drepurilor conexe. La ce îi
folosește artistului această lege,
dacă veniturile lui tind să

dispară? Oare s-a gândit cineva
la limita de sistem?  
Particip destul de des la grupurile
de lucru SCAPR1 - juridic și
acorduri bilaterale - și pot afirma
că, în nicio altă țară membră UE,
gestiunea colectivă nu a fost
supusă experimentelor, așa cum
s-a procedat în Romînia, din anul
2004 până în prezent.

crEdidam colectează şi repar -
tizează banii cuveniţi artiştilor
interpreţi români şi străini, bani
proveniţi din difuzarea înregis -
trărilor comerciale de către pos-
turile de radio şi tV, operatorii
de cablu, cinematografe, res tau-
 rante, hote luri, baruri, discoteci,
orga ni zatori de eve ni mente ar -
tistice etc. care sunt cei mai buni
platnici? dar cei care întârzie
mult achitarea su melor cuvenite
artiștilor?

Nu există o regulă. Diferă de la
un an la altul cuantumul sumelor
colectate pe surse. De exemplu,
în anul 2018, buni plătitori sunt
cei care au activitate de
retransmitere prin cablu,
radiodifuzorii posturilor de radio
și trebuie să recunoștem că tot
mai mulți utilizatori din
comunicare publică (baruri,
restaurante, hoteluri, pensiuni,
etc.) încep să respecte legea,
fără a mai fi nevoie de forța
coercitivă a statului (procese,
executări silite etc.). Nu același
lucru putem spune și de
radiodifuzorii posturilor de TV,
care începând cu anul 2017, cu
greu achită remunerațiile sau nu
le mai achită deloc, preferând să
aibă procese cu organismele de
gestiune colectivă.

pe ce segmente de utilizatori
(radio, tV, cablu, internet, co-
municare publică, copie privată,
cinema) considerați că avem un
potențial ridicat de creștere a
încasărilor, având în vedere
experiența din statele dez-
voltate?

Toate sursele de colectare au un
potențial mare de creștere, cu
condiția instaurării respectului
pentru lege. Aș menționa în
special sursele TV și Radio, unde
prin desființarea pragurilor
minime de plată (250
Euro/trimestru) s-a ajuns la
situații ridicole. Sunt societăți
comerciale care exploatează
stații radio sau tv și care plătesc
TRIMESTRIAL sume cuprinse între
0,20 lei și 3 lei, ceea ce duce la
golirea de conținut a legii.
Din păcate, desele modificări ale
cadrului legislativ generează
incertitudine juridică, ceea ce
face ca România să fie privită cu
circumspecție chiar de către
partenerii CREDIDAM. Creșterea
substanțială a încasărilor din
ultimii ani a poziționat
CREDIDAM printre asociațiile
model în comunitatea
internațională. La aceasta
adăugăm și sistemul informatic
care a permis CREDIDAM să
acceadă ușor la noua bază de
date internațională VRDB2, iar
efectele s-au văzut prin dublarea
încasărilor din străinătate,
colectate pentru artiștii români,
în baza acordurilor bilaterale.
VRDB22 a permis identificarea
țărilor unde erau difuzate
prestațiile artiștilor români,
astfel încât, printr-un efort
continuu de modernizare, s-a
trecut rapid la noul model impus
de VRDB2. 

mircEa fica 

CREDIDAM 
este colector 
al drepturilor
artiștilor interpreți
sau executanți, în
România. Prin
numărul
impresionant de
membrii direcți
(peste 15.000 de
artiști) și indirecți
(peste 1.571.758
de artiști), artiștii
au la dispoziție un
mecanism și o
instituție, a lor,
care le permite
colectarea cu
eficiență a
drepturilor lor 
de proprietate
intelectuală, atât
din țară cât și din
străinătate. 

1 SCAPR = Consiliul Societăților pentru Gestiune Colectivă a Drepturilor interpeți
2 VRDB2= Baza de date internațională a artiștilor interpreți, în varianta actualizată

Creșterea
substanțială a
încasărilor din
ultimii ani a
poziționat
CREDIDAM printre
asociațiile model
în comunitatea
internațională. 
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aveți o experiență de peste
9 ani în dreptul penal al
afa cerilor. cum a evoluat
acest segment al avocatu -
rii, în perioada 2009-2018? 

Vă spun sincer, instinctiv aș
răspunde ”greu”. Evoluția
dreptului penal al afacerilor
nu a avut aceeași explozie ca
dezvoltarea mediului de
afaceri în România și spun
asta întrucât, și în prezent
este foarte dificil să convingi
oameni de afaceri,
antreprenori să colaboreze
constant cu un avocat
specializat în drept penal
pentru prevenirea unor
decizii, unor acțiuni, care
ulterior pot fi interpretate fie
la limita legii, fie ilegale.
Îndrăznesc să spun că
deținerea unor cunoștințe
din domeniul legislației
penale este esențială pentru
persoanele care conduc
afaceri sau care sunt
implicate în activități
economice, fie în actul
decizional, fie în acte de
supraveghere sau de control,
întrucât există riscul ca
activitatea pe care o
derulează să intre în coliziune
cu legea penală.  Iată de ce,
constatând cu toții o evoluție
a avocaturii pe acest
segment profesional, opinia

mea este că, până la nivelul
conștientizării necesității
prezenței unui avocat
penalist în mediul de afaceri
mai este mult de făcut.
Desigur, poate nici noi
avocații nu am făcut

suficiente demersuri pentru
ca necesitatea prezenței
noastre lângă oamenii de
afaceri să fie mai bine
înțeleasă și poate că și
aceștia din urmă au apelat la
noi doar atunci când au

primit vreo citație din partea
unui organ de urmărire
penală sau, mai grav, în
dimineața unor percheziții.
Este așadar, nevoie de o
”întâlnire la mijloc” a tuturor
acestor factori, și din
avocatură și din mediul de
afaceri, pentru o mai bună
înțelegere a lucrurilor. 

dreptul penal al afacerilor
este o arie de expertiză
care “a explodat” în ultimii
5-6 ani, pe fondul nume -
roaselor investigații real-
izate de dna, diicot și alte
instituții ale statului. Există
numeroase voci care susțin
că s-au făcut multe abuzuri
din partea procurorilor iar
drepturile cons ti tuționale și
legale ale celor anchetați
au fost încălcate. cum co -
men tați?

A nega existența abuzurilor
înseamnă a nu fi conectat la
minimum de informații pe
care și presa le-a prezentat
pe larg opiniei publice. A
exagera însă, acest capitol
este, în opinia mea,
nedrept. Desigur că au
existat și abateri de la linia
firească a unei anchete
penale. Și aici este, evident,
rolul avocatului de a intui,
de a previziona o direcție

În dreptul penal este nevoie
de un ”moment zero”
interviu cu doamna aleXaNdra Gale, avocat asociat, cabinet individual alexandra Gale
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greșită a unei anchete și, prin
pârghii legale, a face ”corecturi”
acestor tendințe. 
Pe de altă parte, sistemul
legislativ român pune la
dispoziția părților și subiecților
procesuali o serie de garanții
prin care sunt înlăturate acte de
urmărire penală ilegale, sunt
examinate proceduri și norme
neconstituționale și nu în ultimul
rând, sunt excluse din materialul
probatoriu astfel de elemente.
Spre exemplu, procedura
camerei preliminare a fost
reglementată recent în cadrul
procesului penal ca o garanție
suplimentară că judecata
procesului penal se va face
exclusiv pe baza unor probe
legal obținute și pe baza unei
loialități depline în
administrarea probatoriului.
Deciziile Curții Constituționale
din ultima perioadă au adus
corecturi, inclusiv în materia
dreptului penal și în materia
dreptului procesual penal,
punând în acord norma legală cu
valorile constituționale. Iată de
ce este de datoria avocatului să
fie la curent cu practica judiciară
constantă din materia sa de
specializare și, mai ales – și
subliniez asta – să aibă o reacție
promptă, imediată, la orice fel
de abuz, fie și când acesta are
un caracter incipient ori teoretic. 

codul penal și codul de pro -
cedură penală au fost adoptate
prin procedura an gajării răspun -
derii guver nului, fără dezbateri,
fenomen care a atras ulterior o
serie de modificări ale celor
două acte normative. consi de -
rați că ar mai trebui modificată
legislația, astfel încât să existe
un echi libru și să nu mai asistăm
la contestări la curtea consti -
tuțională?

Răspund fără ezitare, da!
Așa cum spuneam și anterior,
Curtea Constituțională a
intervenit prin decizii lipsite de
echivoc inclusiv în materia
dreptului penal. Este evident că
orice modificări legislative,
inclusiv cele generate de decizii
ale Curții Constituționale, sunt
de natură a crea fie confuzie, fie
lipsă de previzibilitate în materia
relațiilor sociale. Cu alte cuvinte,
eu cred că în domeniul dreptului
penal, pentru a se consolida
pacea socială, un rol important
este dat și de constanța și
previzibilitatea normei penale.
Or, în condițiile în care această
normă suferă modificări de
substanță în termen foarte
scurt, cât timp aceasta e în
vigoare doar o perioadă scurtă
de timp, după care este
abrogată ori refăcută ori
reinterpretată, acest lucru
creează, pe de o parte,
insecuritate socială, pe de altă
parte, neîncrederea în coerența
actului de justiție și, nu în
ultimul rând, tendințe de
decredibilizare a factorilor de
decizie legislativă. 
Iată de ce, legislația trebuie
adaptată valorilor
constituționale dar, mai ales
trebuie ”stabilizată”. Susțin,
totodată, că cel puțin în dreptul
penal este nevoie de un
”moment zero”, în condițiile
elementelor din ultimii 9-10 ani
care au făcut ca România să fie o
țară cu oameni intoleranți și
profund dezbinați în opinii. 

cum percepeți activitatea jude -
că torilor care soluționează do -
sare de drept penal al afa ce rilor?

În mod evident, așa cum a
existat o specializare a
procurorilor în materia

economico-financiară, spălării
de bani, evaziuni fiscale,
contrabande, chiar înșelăciunilor
ori infracțiunilor la legea
societăților comerciale, și
activitatea judecătorilor a
cunoscut specializări punctuale.
Veți observa, așadar, că
judecătorii sunt preocupați de
cunoașterea în detaliu a unor
tipologii de infracțiuni, și cred că
acest lucru este de bun augur.
Nimeni nu poate stăpâni, la
nivel de excelență arii vaste
dintr-o ramură de drept. În plus,
societatea modernă devine din
ce în ce mai sofisticată,
modalitățile de operare capătă
dimensiuni complexe (nu
neapărat ilegale), iar pentru
aceasta este nevoie de
judecători ancorați în realități
faptice și juridice, permanent
pregătiți pe segmente
determinate din punct de
vedere profesional. Apreciez
așadar, că activitatea instanțelor
de judecată tinde spre acest
lucru, iar acest fapt este
îmbucurător.

care este durata medie a unui
proces, de la momentul dema -
rării anchetei penale și până la
de cizia finală a instanțelor jude -
cătorești? 

Ca orice avocat, răspund
zâmbind: ”de la caz la caz”.
Există procese cu un grad scăzut
de complexitate și cu o situație
de fapt limpede care nu suscită
nici dezbateri largi și nici
elemente de probațiune
complicate. Există însă, situații,
când granița între licit și ilicit
este foarte fină iar eforturile
avocaților de a delimita cele
două paliere, încercările
judecătorilor de a determina
foarte clar unde începe

Informatizarea
instanțelor de
judecată este o
chestiune de
civilizație.

În dreptul penal
este nevoie de un
”moment zero”, 
în condițiile
elementelor din
ultimii 9-10 ani
care au făcut ca
România să fie 
o țară cu oameni
intoleranți și
profund dezbinați
în opinii.
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răspunderea penală și unde
nu există răspundere sau
există o răspundere de altă
natură (contravențională,
civilă, etc) necesită un timp
îndelungat. Apoi, nefiind o
materie exclusiv penală,
este nevoie de experiența
unor specialiști și din alte
domenii: contabilitate,
domeniul bancar, piața de
capital, fiscalitate sau chiar
topografie. Interacțiunea
dintre domenii diferite de
activitate este de natura a
dilata durata de înțelegere a
situației de fapt și, deci
durata unui proces penal.
Iată de ce, revin la începutul
discuției noastre și spun
încă o dată că este nevoie în
mediul de afaceri de crearea
unor echipe mixte de
expertiză, care să includă, in
mod obligatoriu si un avocat
penalist. 

cât de mult ar contribui la
ce leritatea proceselor in-
for matizarea instanțelor de
judecată?

Enorm. Vă dau două
exemple: la Curtea de Apel
Cluj, Curtea de Apel
Constanța sau la Curtea de
Apel Târgu Mureș, există
posibilitatea ca orice parte
care participă la un proces
penal să poată accesa
portalul instanței de
judecată de pe orice
calculator, de acasă, de la
birou, de oriunde și, pe baza
unui cod unic să aibă
posibilitatea cunoașterii
pieselor acelui dosar, a
încheierilor de ședință, a
răspunsului la adrese, a
declarațiilor din cauză. În
acest mod, activitatea

instanțelor de judecată pe
sectorul registratură/arhivă
este mult îmbunătățită iar
timpul de pregătire
profesională și timpul de
pregătire a ședinței de
judecată crește considerabil.
În acest mod, toți
participanții la procesul
penal nu mai pot invoca
necunoașterea cauzei ori
lipsa de pregătire la un
anumit termen pentru care,
de regulă, se dispune
amânarea cauzei. 
Și exemplele pot continua.
Consider că informatizarea
instanțelor de judecată este
o chestiune de civilizație.
Suntem în 2018, lumea s-a
schimbat foarte mult,
suntem într-o eră a
informatizării, a stocării
informației pe suporți optici,
a transferului de date
”printr-un singur click”. Sper
într-o perioadă în care
dosarele să nu mai fie aduse
la sala de judecată în
carucioare de supermarket,
și toti participanții la proces,
inclusiv judecătorul să
discute în fața unor laptop-
uri ori tablete. 

cum apreciați condițiile 
exis tente în penitenciarele
din românia?

La acest capitol mă feresc de
abordări filozofice. Unii ar
spune că penitenciarele din
România reflectă, dintr-o
altă perspectivă (cea a
devianței penale) imaginea
societății românești. Alții ar
spune că ”la periferie” nu ai
nevoie de condiții ”de
centru”. Condamn judecățile
de extremă. Persoanele care
ajung în mediul penitenciar

nu pot și nu trebuie să fie
repudiate. Aceștia sunt
oameni care din motive ce
trebuiesc înțelese ajung în
momente limită ale vieții lor.
Putem să condamnăm astfel
de persoane însă,
condamnarea trebuie să fie
ultimul act pe care o
societate să-l aplice, ea nu
trebuie dublată de umilire,
de introducerea în condiții
degradante în mediul
penitenciar și nici nu trebuie
să adauge la răul deja
existent. 
Condițiile din penitenciar au
fost subiectul dezbaterilor la
C.E.D.O., iar România a fost
condamnată în repetate
rânduri pentru asta. Ne-am
mulțumit să contabilizăm
condamnările, să le
prezentăm la televiziuni, să
modificăm pe ici pe colo
câteva secții ale unor
penitenciare, și cam atât. Nu
este suficient. Eu cred că o
țară civilizată trebuie să-și
înțeleagă infractorii
(subliniez, să-i înțeleagă, nu
să-i ierte) și să-i ajute
(subliniez, să-i ajute, să-i
reintegreze,  nu să-i
umilească încă o dată). 

companiile și instituțiile ro -
mâ nești trebuie să-și educe
angajații, prin programe de
integritate în afaceri, coduri
interne de conduită și etica
muncii etc. Există interes
pentru astfel de asistență,
care să prevină eventuale
investigații?

Da. 
În special în domeniul
bancar am constatat o
preocupare continuă în
dezvoltarea zonei de

compliance, iar acest lucru
se întâmplă de peste 10 -11
ani. Subliniez faptul că doar
mediul privat a făcut acești
pași. Există regulamente
interne în societăti
multinaționale, reglementări
clare ținând de
subordonare, raportare
ierarhică, centralizare a
informației, dublu sau
multiplu control și ”task-uri”
bine definite. Este o
diferență foarte mare față
de sectorul public.
Instituțiile publice
românești, din păcate, nu
fac suficiente demersuri în
acest sens, iar pregătirile
profesionale, seminariile
sunt, în opinia mea mai
mult ”rampe” de socializare,
decât adevărate ”baze” de
dobândire a cunoștințelor.
Din câte am aflat, undeva la
începutul anilor 2000, a
existat o reuniune între
reprezentanți din Ministerul
Public și reprezentanți ai
unor societăți bancare și
nonbancare unde s-au
discutat toate elementele
de interacțiune între cele
două domenii de activitate.
Din păcate însă, astfel de
inițiative au devenit din ce
în ce mai puține și, în afara
domeniului privat care și-a
regândit politicile în lumina
exigențelor corporatiste,
domeniul public a stagnat
pe acest palier. 
Ați rostit un cuvânt:
”prevenire”. Ar trebui să
stăm de vorbă încă două zile
pe marginea acestui cuvânt.
Vedeți dumneavoastră,
societatea romanească este
preocupată mai degrabă de
pedeapsă, de condamnare,
de ”cu executare” și mai
puțin de concepte precum
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”prevenire”, ”anticipare”,
”iertare ori cu suspendare”. Cui
folosește această abordare? Cui
folosește că, spre exemplu este
un subiect de știre condamnarea
cu executare a pedepselor de
peste 6 ani pentru evaziune
fiscal, deși mult mai simplu ar fi
fost aplicarea unei pedepse cu
suspendare și obligarea
autorului la recuperarea
prejudiciului? Cui folosește
condamnarea cu executare
pentru infracțiuni cu prejudicii
mari în locul obligării celui
vinovat întâi la plata integrală a
pagubei, chiar pentru restul
vieții sale. Desigur, discuția ar
putea continua și este mult mai
vastă. 

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

Bună întrebare. Ca avocat am
tendința de a vorbi mult, inclusiv
cu privire la această temă. Cred
însă, în sinteză, că va exista o
reașezare a formelor de
exercitare ale profesiei, în
următorii 5-10 ani. Vor dispărea
avocații solitari, se vor dezvolta

societățile multidisciplinare, iar
acest lucru se va realiza în
contextul conexiunilor
interdisciplinare la care am făcut
referire inclusiv în discuțiile
anterioare. Este mult mai simplu
pentru o firmă să contracteze
servicii avocațiale printr-o
singură firmă de avocatură (care
să includă fiscal, real estate,
bancar, penal, societar, etc.)
decât cinci firme de avocatură
distincte. Pe de altă parte, pot
înțelege presiuni de reducere
ale costurilor ca parte a unui
plan de afaceri, însă ele nu
trebuie să înceapă nici dinspre
lege și nici în legătură cu
aplicarea calificată a legii.
Serviciile de calitate presupun
documentare, studiu, culegere
de informații, interconectări
profesionale, iar acest lucru nu
poate fi tratat ”cu ce rămâne”.
Altfel, consecințele unor
asemenea abordări pot să ”coste
mai mult”, inclusiv povara unor
procese lungi, dureroase și chiar
cu deznodământ nedorit. Nu în
ultimul rând, ați vorbit despre
”risc crescut în arii multiple”.
Sunt convinsă că, fiecare dintre
dumneavoastră înțelegeți câtă
responsabilitate decizională este
pe umerii unui avocat de drept
penal, care decide în numele și
în perspectiva unui client iar
decizia sa, dacă ar fi greșită ar
duce la consecințe
dezastruoase. Fiecare dintre noi,
știm acest lucru. Iar dacă ne veți
vedea prin sălile de judecată
gânditori ori preocupați mult
peste o limită normală, veți ști
că luăm aceasta meserie în
serios și că, dincolo de declarații
lozincarde, soarta clienților
noștri este, la urma urmei,
esența existenței noastre
profesionale. 

mircEa fica 

Soarta clienților
noștri este, la
urma urmei,
esența existenței
noastre
profesionale.
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sunteți specializată în drep-
 tul muncii. ce rol are acest
departament în societatea
dumneavoastră de avoca -
tură? cum au evoluat nu -
mă rul și complexitatea
do sa relor de dreptul mun -
cii, în ultimii ani?

În cadrul societății Iuhasz &
Asociații, Departamentul de
Dreptul Muncii reprezintă
centrul de interes al clienților
nostri. Suntem o echipă de
avocați specializați în această
arie de practică, acoperind
problematica relațiilor de
muncă, atât pentru salariați,
cât și pentru angajatori,
dobândind astfel o dublă
perspectivă asupra
conflictelor de muncă. Am
început în urmă cu 15 ani prin
a asista salariații în cadrul
negocierilor individuale sau
colective, în procedura
disciplinară, în relația cu
sindicatele și în orice litigii
privind relațiile de muncă. În
prezent, datorită experienței
acumulate, punem un accent
mai mare pe activitatea de
prevenție, sub forma oferirii
de consultanță în adoptarea
oricăror decizii care ar putea
conduce la un potențial
conflict de muncă şi în

îmbunătăţirea politicilor
interne ale societăţilor. În
ultimii ani, complexitatea
dosarelor cu care ne-am
confruntat a fost tot mai
mare, fiind implicați în
numeroase litigii colective
pentru salariați, generate de
aplicarea discriminatorie a
Legii-cadru privind salarizarea
personalului bugetar. În

mediul privat, serviciile
noastre au fost solicitate atât
pentru soluţionarea unor
eventuale conflicte de muncă
generate de restructurări
interne, proceduri
disciplinare, precum şi
consultanţă juridică în
activitatea curentă a
acestora. Oferim companiilor
client servicii integrate de

consultanţă, prin colaborare
cu specialişti în domeniul
fiscal-contabil, resurse-umane
şi audit, astfel încât să găsim
cea mai bună soluţie pentru
problemele cu care se
confruntă. 

procesele în instanţă între
angajat şi angajator sunt
câş tigate de cele mai multe
ori de primul, judecătorii
având tendinţa de a anula
de cizia de concediere şi a
cere reînfiinţarea postului
în cazul în care a fost des -
fiinţat. cum apreciați legis -
lația din românia în dome -
niul muncii în raport cu pia -
ța muncii și nevoile angaja -
torilor?

Legislația din România în
materia Dreptului Muncii s-a
schimbat considerabil în
ultimul deceniu, însă, de cele
mai multe ori, schimbările au
vizat o aliniere la legislația
europeană, în special în ceea
ce privește protecția
salariaților. Dinamica pieței
muncii impune prin ea însăși
necesitatea permanentă a
îmbunătățirii și aducerii la zi a
reglementărilor sediului
materiei, astfel încât să
satisfacă nevoile reale ale

companiile sunt conştiente 
de importanţa avocatului 
ca partener de afaceri
interviu cu aNdrada soraNa Boc, avocat Partener, iuhasz & asociații
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angajaților și ale angajatorilor.
Deși s-a opinat că legislația muncii
în România este menită să
protejeze salariații în detrimentul
angajatorilor, există politici
legislative menite să ofere
angajatorilor anumite facilităţi
care nu se întâlnesc în alte state
membre din cadrul UE. În urma
verificării comparative a
dispoziţiilor legale din România,
constatăm că acestea sunt mai
favorabile angajatorului decât cele
din alte țări europene, în foarte
multe aspecte, precum lipsa unor
restricții suplimentare pentru
primirea personalului detașat din
cadrul UE, scutirea de impozit în
cazul angajaților din domeniul IT și
plata unor salarii compensatorii
minime în cazul concedierii. Deşi
anularea deciziei de concediere,
cu consecința imediată a
reintegrării pe post sau
reînființarea postului desființat,
reprezintă o măsură care nu este
privită niciodată cu entuziasm de
către angajatori, fiind adesea
dificilă conlucrarea cu persoane în
care angajatorul nu mai are
încredere, acesta este remediul
efectiv în situaţia unei încetări
nelegale a contractului de muncă,
în conformitate cu principiul
restitutio in integrum.

cum vedeți evoluția pieței mun -
cii din țara noastră, ținând cont
de actuala structură universitară
și de faptul că unu din patru
tineri români cu vârsta cuprinsă
între 20 şi 24 de ani, (adică peste
270.000 de persoane), nu este
angajat şi nici nu se duce la
şcoală?

Tendinţa este evident spre
adoptarea forţei de muncă
relocate din alte zone geogafice.
Din punct de vedere demografic,
la nivelul tinerilor cu educaţie

superioară, se observă o
preferinţă spre oportunităţile de
carieră din occident, cel puţin din
punct de vedere financiar, mult
peste ceea ce pot realiza în
România. Un alt aspect îl
reprezintă faptul că fiecare
generaţie de şcolari cuprinde tot
mai puţini elevi, iar sporul natural
este în declin constant în ultimele
două decenii, atât în România, cât
şi în Europa în general. Statistica
la care făceaţi referire se
datorează, printre altele, faptului
că programele academice propuse
de universităţi nu sunt aproape
deloc adaptate la cerinţele pieţei
muncii, astfel încât rata de
absorbţie după absolvire să
devină semnificativă sau să
califice, chiar şi pentru joburi mai
puţin sofisticate, studenţii pentru
o meserie specifică. 
Din păcate, în România, a devenit
cronică aspiraţia tinerilor spre
management sau alte
nomenclaturi “corporate”, desi
sunt o mulţime de posturi sau
meserii la fel de bine remunerate
şi mai puţin stresante. Faptul că
nu mai există şcoli profesionale
sau şcoli de arte şi meserii, face
foarte grea conştientizarea
elevilor că lucrurile se pot face şi
altfel, iar de aici probabil şi
delăsarea unora, ca atunci când
nu reuşesc să ajungă măcar
aproape de ce şi-au imaginat,
preferă să ia o pauză pentru a-şi
reevalua opţiunile. Este lăudabil în
acest sens efortul depus de
Agenţia Naţională de Ocupare a
Forţei de Muncă ce a reuşit să
încadreze, în primele nouă luni ale
anului 2018, 216.228 persoane ca
urmare a implementării
Programului Naţional de Ocupare
a Forţei de Muncă. Din acest
număr, 46.975 de persoane au
vârste cuprinse între 25 şi 35 de
ani, iar 35.755 sunt tineri sub 25
de ani. Puţine companii cunosc

faptul că, în scopul integrării
tinerilor cu vârste între 16 şi 26 de
ani aflaţi în dificultate, ANOFM a
instituit un contract de
solidaritate. În baza contractului
de solidaritate, angajatorul
urmează să încheie cu tânărul
respectiv un contract individual
de muncă pe durată determinată,
egală cu cea a contractului de
solidaritate. Angajatorii care
încadrează tineri în condiţiile unui
astfel de contract, vor încheia
convenţii cu ANOFM, prin care
aceasta se angajează să
ramburseze salariul de bază
stabilit la data angajării tinerilor,
până la expirarea contractului de
solidaritate. Dacă la data încetării
contractului de solidaritate
angajatorii de inserţie angajează
tinerii prevăzuţi, cu contract
individual de muncă pe durată
nedeterminată, aceştia
beneficiază, în baza acelei
convenţii, de rambursarea lunară
a unei sume, în cuantum de 50%
din indemnizaţia de şomaj
cuvenită conform legii, pe care
tânărul beneficiar ar fi primit-o
dacă ar fi fost disponibilizat la
acea dată. În clasamentul
judeţelor cu cele mai multe
persoane angajate, Bucureştiul
ocupă primul loc cu un număr de
16.224 persoane, urmat
îndeaproape de judeţul Timiş, cu
15.880 persoane angajate. 

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

Muncitor, altruist, curios din fire,
dornic de a cerceta şi descoperi
lucruri noi, dar şi să posede mult
bun simţ, să fie comunicativ şi
empatic şi, poate cel mai
important, să dea dovadă de fler
şi inteligenţă. Reprezintă un atuu

Programele
academice
propuse de
universităţi nu
sunt aproape
deloc adaptate la
cerinţele pieţei
muncii

Punem un accent
mai mare pe
activitatea de
prevenție, sub
forma oferirii de
consultanță în
adoptarea
oricăror decizii
care ar putea
conduce la un
potențial conflict
de muncă şi în
îmbunătăţirea
politicilor interne
ale societăţilor.
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interesul manifestat încă de
pe  băncile facultăţii pentru
profesia de avocat,
materializat prin practica
efectuată în cadrul
cabinetelor sau societăţilor
de avocatură. 

cum vedeți dezvoltarea avo-
caturii de business în ju dețul
timiș și aportul doam nelor la
evoluția acestui corp profe-
sional de elită?

Rolul avocatului astăzi devine
unul tot mai pregnant
întrucât tot mai multe
segmente de business vor
avea nevoie, într-o măsură
mai mică sau mai mare, de
consultanţă juridică, în special
în materie de GDPR şi Dreptul
Muncii.
Încet încet, companiile mari,
dar şi micii întreprinzători
devin conştienţi de
importanţa avocatului ca
partener de afaceri, care este
în permanenţă alături de tine
şi care îţi cunoaşte întreaga
activitate şi te consiliază de
fiecare dată când trebuie să
iei o decizie. O femeie avocat
cred că se poate infiltra cu
mai mult succes în diverse
sectoare de business, în
special în cele al căror grup
ţintă îl reprezintă tot femeile.
Nu sunt feministă dar e
dovedit ştiinţific faptul că
femeile au mai multe
empatie, motiv pentru care
de cele mai multe ori, clienţii
simt că pot relaţiona mai bine
cu o femeie avocat. Așadar,
aportul doamnelor îl văd ca
fiind unul indispensabil şi
critic în realizarea unei echipe
de avocaţi “corporate” în
Timişoara, tocmai din aceste
considerente.

cum apreciaţi calitatea ac-
tului de justiţie (tribunale,
judecătorii, curţi de apel,
înalta curte de casaţie şi
justiţie) în 2018?  

În ceea ce priveşte litigiile de
muncă, fiind vorba de
complete specializate care
judecă doar conflicte de
muncă, remarcăm faptul că
judecătorii sunt din ce în ce
mai bine pregătiţi. Se
observă, în sfârşit, o tendinţă
în a aplica spiritul legii şi nu
doar litera legii. Bineînţeles
că, în continuare,
necorelările legislative şi
lacunele nasc jurisprudenţă
neunitară, fenomen des
întâlnit în modul de aplicare
şi interpretare al Legii-cadru
privind salarizarea
personalului plătit din
fonduri publice care a
generat numeroase situaţii
discriminatorii în privinţa
modului de salarizare a
personalului bugetar
ocupând funcţii similare. În
astfel de situaţii, un rol
decisiv îl au hotărârile
pronunţate de Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie cu
prilejul soluţionării
recursurilor în interesul legii
şi al dezlegărilor unor
chestiuni de drept. 

cum percepeţi apetitul
inves tiţional al clienţilor
dumneavoastră în anul
2018? din ce sectoare eco-
nomice provin cei mai
importanţi clienţi?

Cu siguranata cele trei mari
axe care seteaza azimutul
pentru judeţul Timiş sunt
bineînţeles IT-ul, agricultura

şi construcţiile. Desigur,
există o multitudine de
fabrici sau unităţi de
producţie în special în
industria automotive sau
constructoare de piese
pentru maşini, însă acestea
sunt de multă vreme în peisaj
şi contribuie în mod cert la
menţinerea şomajului sub 1%
şi la un venit mediu net în
Timişoara de peste 2.700 lei,
însă nu sunt genul care să
tragă economia locală spre
creştere continuă. Faptul că
Timişoara va fi Capitala
Culturală Europeană în anul
2021 a născut o mulţime de
obiective în
special în
domeniul
reabilitărilor şi
a edificării de
noi clădiri, fie
pentru
complexe
rezidenţiale,
dar mai ales
pentru spaţii
de birouri.
Firmele de IT, împreună cu
cele din zona agro generează
în continuare peste 50% din
bugetele locale, iar numărul
acestora este în creştere
continuă din 2012 astfel că,
pentru o companie care
doreşte să facă afaceri în
Timişoara, cele trei segmente
ar trebui urmărite
îndeaproape. 

cum apreciaţi condiţiile
oferite investitorilor locali
şi străini de către adminis -
traţiile locale şi de către Ex-
ecutiv?

La nivel local, lucrurile se
mişcă în general spre o
direcţie sănătoasă, în care

parteneriatul public-privat
primează, creând astfel un
climat sănătos pentru un
mediu de afaceri prosper, dar
şi pentru nevoile cetăţenilor
în materie de infrastructura,
transport, sănătate sau
cultură. La nivel naţional însă,
lucrurile par că trenează şi,
din păcate, nicidecum restul
ţării sau administraţia
centrală nu pare că ar ţine
pasul cu Vestul. Politicile
investiţionale sunt slabe,
fiscalitatea şi climatul
legislativ schimbător nu
conferă încredere pentru
decizii consistente de a

aduce
business-uri
importante în
România. Lipsa
de
transparenţă şi
incapacitatea
de a putea
previziona o
strategie pe
termen scurt şi
mediu măcar,

consider că reduce mult din
apetitul investitorilor fata de
România.  

ce le sfătuiți pe tinerele
doam ne care doresc să se
îndrepte către avocatură
sau către o altă profesie
juri dică?

Cred că primordial este să
faci ceea ce îţi place şi să pui
toată pasiunea în asta. Dacă
nu eşti înzestrat cu răbdare,
empatie şi fler, va fi dificil să
răzbeşti în profesia de avocat
şi să construieşti cu adevărat
ceva. Avocatura nu este o
profesie, este un stil de viaţă!

mircEa fica 

Remarcăm faptul
că judecătorii sunt
din ce în ce mai
bine pregătiţi
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Dana GRUIA DUFAUT este una
din figurile feminine marcante
ale avocaturii de business din
România, unde a pus bazele
unuia din primele cabinete de
avocatură francofone din țară.
Născută în România, dar
crescută în Franța, unde
familia sa a sosit în 1977,
Dana GRUIA DUFAUT a
revenit în țară la începutul
anilor ‘90, implicându-se de
atunci în numeroase proiecte
juridice.  La început, a oferit, în
colaborare cu Ernst & Young,
în calitate de avocat înscris în
Baroul Paris, consultanță
juridică în cadrul programelor
PHARE pentru privatizare.
Ulterior, din postura de
avocat-consilier al Ambasadei
Franței la Bucureşti (1996-
2011), de Consilier pentru
comerțul exterior al Franței
(1998-2010) sau din cea de
Avocat în Baroul București a
ajutat, prin intermediul
Cabinetului creat la București
în 2002, la implantarea unora
din cele mai mari companii
franceze.
Dana GRUIA DUFAUT și-a
făcut o misiune de credință
din a crea punți de legătură
între România și Franța. În
paralel cu activitatea juridică,
s-a implicat activ în
dezvoltarea relațiilor româno-
franceze şi a comunității de
afaceri. Din 2010 este
membru în CA al Camerei de

Comerț și Industrie Franceze
în România
și un susținător activ al
proiectului de repatriere prin
antreprenoriat al Fundației
Romanian Business Leaders.
Din 2018, Dana GRUIA
DUFAUT este și unul dintre
Ambasadorii onorifici ai
RePatriot la Paris.
Distinsă în 2006 cu Ordinul
Național al Meritului în grad
de Cavaler, ea a fost aleasă în
2014 de reprezentanții
comunității franceze din
România, pentru un mandat
de șase ani, în funcția de
consilier consular al Franței
pentru România şi R.Moldova. 
În 2016 i-a fost conferită cea
mai înaltă distincție civilă și
militară a statului francez -
Legiunea de Onoare în Grad
de Cavaler.

se apropie sfârșitul de an.
cum a evoluat piața avo-
caturii din perspectiva
cabinetului de avocatură
gruia dufaut? 

A fost un an încărcat în care
s-au întâmplat multe. Am
consumat multă energie, dar
bilanțul este unul bun din
punctul de vedere al
proiectelor în care am fost
implicați. Ritmul din piața
avocaturii de business din
Romania se accelerează în
continuu, simțim asta în
fiecare zi. Numărul
proiectelor a crescut chiar
peste așteptări în 2018:
achiziții, restructurări, GDPR,
due diligence, dar și litigii. Pe
o piață în care finanțările
sindicalizate sunt estimate la
circa 1,3 miliarde euro,
serviciile de consultanță
juridică au crescut și ele în
volum. Asta, chiar dacă unii
investitori încă mai privesc
spre proiectele mari din
zona publică, care se lasă
așteptate. 
Piața avocaturii din România
pe care, prin prisma
experienței mele, sunt
tentată să o compar cu
piața franceză, are încă o
marjă de creștere
importantă. Crește
concurența, dar, în definitiv,
acest lucru nu este neapărat

rău pentru că ne obligă să
căutam mereu soluții, să fim
mai competitivi, să inovăm.
E drept că și riscul pentru
firmele de talie mică și
mijlocie de a fi sufocate de
multinaționale este mai
mare, fără o strategie bine
gândită și pusă în practică.
Totul ține de cum îți
proiectezi viitorul și cum îți
gestionezi resursele pentru a
face față provocărilor. De
fapt, cum îți așterni, așa
dormi!

care sunt provocările că -
rora trebuie să le facă față
avocații în prezent? 

Aceste provocări sunt cele
ale economiei în ansamblul
său. Viitorul este strâns legat
de inovație și de dezvoltarea
tehnologică. Este valabil și
pentru avocați. Iar această
provocare se suprapune
altora care au legătură, pe
de o parte, cu resursa
umană, cu relația cu clienții
sau pur și simplu cu
poziționarea pe piață prin
creșterea notorietății. Fără
să mai vorbim de nevoia
avocatului de a ține pasul cu
ritmul tot mai crescut al
reglementărilor și cu nevoile
tot mai mari ale clienților, în
toate domeniile de
activitate.

cu pasiune și perseverență,
poți muta munți
interviu cu daNa Gruia duFaut, Managing Partner, Gruia duFaut laW oFFice
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Vorbind despre diferen -
țiere, se invocă deseori ca
element diferențiator rela -
ția cu clienții. ce strategie
de diferențiere aplicați?
care este formula dumnea -
voastră secretă? 

Nu cred în formule magice
pentru a explica succesul în
niciun business, dacă magie
înseamnă altceva decât
muncă, tenacitate și
sinceritate. 
Când am pus bazele acestui
cabinet, la București, am
mizat pe avantajul de a deține
o dublă cultură juridică
franco-română, care ne
permite să răspundem mai
bine așteptărilor investitorilor
din Hexagon1 sau ale celor
veniți din spațiul UE. Datorită
acestei duble abordări
suntem în măsură să atragem
mai bine atenția clienților
asupra diferențelor din
legislație. De exemplu, le
putem semnala faptul că o
instituție juridică
asemănătoare din România
poate avea un conținut diferit
față de ceea ce cunosc ei în
țara de origine. Asta în primul
rând. În al doilea rând, dubla
cultură juridică ne oferă un
acces mai direct la
jurisprudența franceză și
europeană, ceea ce face că
putem suplini mai ușor
anumite lipsuri din legislația
românească, oferind o
interpretare mai bună a
dispozițiilor legale. În fine, în al
treilea rând, deși nu este deloc
mai puțin important, dubla
cultură juridică face ca relația
avocat – investitor străin să
funcționeze mai natural, în
funcție de modul în care
tratezi dosarul acestuia sau

aplici regulile deontologice.
Dubla cultură juridică rămâne
un atu semnificativ. Apoi,
important pentru noi este
sinceritatea. Spunând de la
început cuiva ceea ce trebuie
să audă, nu neapărat ceea ce
dorește să audă, este
important. Timpul ne-a arătat
că uneori am pierdut un
dosar, dar am câștigat pe
termen lung un prieten.

interviul cu dumneavoastră
va apărea într-o nouă ediție
lady lawyer. cum sunt fe-
meile avocat? 

Cu siguranță sunt cele mai
numeroase în această
profesie, atât în România, cât
și în Franța. Nu cred că mă
înșel când spun că la fel stau
lucrurile la nivelul întregii
Uniuni Europene. Aș evita o
caracterizare a femeilor-
avocat luând ca termen de
comparație bărbatul-avocat.
Există femei-avocat care
domină unele domenii de
competență, după cum sunt
bărbați-avocați foarte bine
pregătiți care domină și ei
alte sectoare. Totul ține de
pasiune. Avocatura este o
profesie care se hrănește din
pasiunea pentru ceea ce faci
și din evaluarea corectă a
propriilor competențe. Până
la urmă, pasiunea este cea
care determină amploarea
realizărilor fiecăruia dintre
noi. 
Revenind însă la femeile-
avocat, cred că România este
un caz fericit. Știm cu toții că
în societatea românească
femeile au un tratament
aproape egal cu cel al
bărbaților, spre deosebire de
alte locuri în Europa unde
lucrurile nu se întâmplă deloc

așa. Totuși, susțin că este
nevoie în continuare ca
performanțele femeilor, în
orice domenii, să fie
încurajate și mediatizate în
România. Este în continuare
nevoie de modele care să
dea curaj altor femei să se
afirme și să renunțe „la
broboadă”. A se înțelege
prin această expresie, să
renunțe la a accepta mereu
să facă un pas în spate. De
felul în care aceste femei vor
înțelege că doar valorizându-
se vor putea să ofere o
educație corectă copiilor lor,
depinde viitorul acestei țări.
Doar așa societatea se poate
dezvolta.
Și în avocatură, femeia
decide până unde merge, nu
altcineva: decide să rămână
un avocat independent sau
să renunțe la carieră, să își
asume mai multe
responsabilități dintr-o
poziție de midlle-
management sau de top-
management, să pună bazele
unei viitoare societăți de
avocați…
În România nu există frâne
atât de puternice la nivelul
societății care să o blocheze. 
Ca o anecdotă, la un
moment dat, în evoluția
Cabinetului ne-am regăsit
numai femei avocate, fără
nici un bărbat avocat.
Discutând cu unul dintre
clienți, cu care între timp am
stabilit și o relație de
prietenie, i-am spus că
trebuie neapărat să angajez
și câțiva avocați bărbați, ca
să nu fiu catalogată în piață
drept feministă. S-a uitat la
mine foarte surprins, a
început să râdă și mi-a spus :
„De ce vrei să schimbi o
echipă câștigătoare ?”

spuneați într-un interviu că
primii 20 de ani de avo -
catură în românia au fost
pasionanți. cum vor fi ur -
mătorii 20 de ani?

Cu siguranță la fel de
pasionanți. Dacă în anii 90
asistam la renașterea
profesiei de avocat și eram
într-un fel un pionier în piața
avocaturii de business, acum
provocarea este de a face
față tendinței de liberalizare
a serviciilor juridice și
mondializării acestora, odată
cu dezvoltarea tehnologică.
Putem fi martorii, de
exemplu, ai nașterii unor noi
practici, determinate de
omniprezența tehnologiei în
viața de zi cu zi, precum și de
cadrul legal tot mai
voluminos, însă uneori
divergent, între constrângere
și liberalizarea unor domenii
sau industrii. Întorcându-mă
la Cabinetul pe care l-am
fondat, chiar dacă pe unele
dintre aceste transformări
nu le voi trăi direct, sunt
convinsă că echipa mea va
ști să ridice ștafeta la un
nivel înalt, să răspundă
tuturor provocărilor și va
rămâne la fel de dedicată
culturii servirii clienților la
cele mai bune standarde ale
profesiei. 
În final, aș spune citându-l pe
Henry Ford: Cei mai mulţi
oameni se gândesc la succes
în termeni de a primi. Totuşi,
succesul presupune a dărui.
Este ceea ce vreau să cred că
am făcut în ultimii 27 de ani
de când m-am întors în
România. 

mircEa fica 

1 Hexagon este o locuțiune care desemnează partea continentală a Franței, care are forma unui hexagon aproape perfect
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ce v-a determinat să de -
veniți avocat? care sunt prin-
cipalele provocări ale acestei
profesii pentru dumnea -
voastră?

Cred că în mod intuitiv am
ales o profesie orientată
către oameni. De la o vârstă
fragedă mi-am dorit sa fac
avocatură și decizia a rămas
de-a lungul anilor
neschimbată. Spun că a fost
o alegere bazată pe intuiție,
pe ceea ce am simțit, pentru
că nu am avut la bază
criterii pragmatice.
M-am regăsit dintotdeauna
în ipostaza celui care
dorește să apere drepturile
celoralți, mi-au plăcut
dezbaterile, găsirea
argumentelor etc. Cred că
este o chestiune care ține
de structură, funcționez
mult mai bine atunci când
știu că rezultatul muncii
mele nu mă vizează doar pe
mine, ci și pe ceilalți.
Principalele provocări sunt
reprezentate de echilibrul
dintre ritmul alert în care se
desfășoară această profesie
și dorința de a nu face rabat
de la calitatea serviciului,
precum și neajunsurile
sistemului nostru judiciar,

cu care trebuie să ne
descurcăm, astfel încât să
nu afecteze rezultatul dorit.

care sunt principiile și valo-
rile după care vă ghidați, în
activitatea de zi cu zi?

Cred că cele mai importante
principii sunt cele care țin
de corectitudine, de
onestitate, atât față de
client, față de profesie, cât
și față de tine, ca
profesionist.
Încerc să fac lucrurile cât
mai bine, să nu mă plafonez

și să nu mă abat de la
principiile profesiei. Poate
că ultima parte sună
idealist, însă cred că această
profesie, cea de avocat, nu
poate avea sens fără a ne
raporta permanent la rolurile
pe care le avem, de a apăra
drepturile și interesele
clienților noștri, de a
contribui la efectuarea
actului de justiție și, sper eu,
de a ajuta la îndreptarea
lipsurilor sistemului de drept,
la perfecționare, inclusiv prin
a respecta și a veghea
permenent la respectarea
principiilor dreptului.

de ce ați ales specializatea
drept fiscal? prin ce se dis-
tinge această arie de prac -
tică?

Dreptul fiscal – prea puțin
explorat, în timpul facultății,
dar interesant încă de
atunci, a început să-mi placă
foarte mult încă de la
primele dosare pe care le-
am primit în „grijă”  la
primul loc de muncă, acolo
unde aveam litigii de toate
tipurile. Cred că m-a atras
formula unică a acestuia:
drept, economie,

am văzut în ultima perioadă multe
exemple de „așa da”, funcționari
ai aNaF foarte bine intenționați
interviu cu lelia GriGore, senior tax lawyer, dobrinescu dobrev
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raționamente logice, puțină
matematică. Poate părea un
domeniu arid – nu, nu e,
dimpotrivă. Domeniul dreptului
fiscal și, în special, cel al litigiilor
fiscale este unul de care nu te
poți plictisi, pentru că te
provoacă permanent să găsești o
logică, întemeiată atât pe
principii juridice, dar și pe
principii economice, acolo unde
există la început doar o
întrebare, o „speță”. Momentele
căutării soluției, ale examinării
ipotezelor, ale jurispudenței
C.J.U.E. relevante, urmate de
momentul formulării
argumentației juridice, care să
„curgă” frumos, să aibă sens și
substanță, sunt fascinante.

ce pasiuni aveți în afara profe-
siei?

O provocare aparte este
abilitatea de a găsi un echibru
între timpul dedicat profesiei și
timpul dedicat „vieții private”.
Recunosc, pasiunea mă face să
mă gândesc la aspectele
profesionale chiar și în timpul
liber, mai ales că inspirația vine
exact când nu te aștepți. Sunt
genul de avocat care își scrie
noaptea concluziile scrise pentru
dosarele grele însă, pe de altă
parte, am realizat că este foarte
important să ai o viața personală
împlinită – iar pasiunile au un rol
important.
Pasiunile sunt cele care îți
lărgesc orizonul, dau restart
minții și îți oferă claritate în
gândire. Timpul petrecut cu
familia, de la momentul în care
ajung acasă până la micul-dejun
înainte de serviciu, weekend-
urile, plimbările, vacanțele, o
mâncare bună și niște bere rece,
toate acestea mă încarcă cu
energie. În rest, alerg, fac

drumeții și alergări montane,
sunt membru al unei asociații
care se ocupă cu promovarea
sportului și a educației non-
formale, Asociația MRMO, merg
cu motocicleta (în calitate de
pasager) și citesc.

dobrinescu dobrev este una
dintre cele mai apreciate socie -
tăți de avocatură în sectorul
litigiilor fiscale. cum apreciați
acti vitatea anaf în ultimii ani?
se simte o evoluție în relația cu
contribuabilii?

Eu cred că este foarte important
modul de abordare, din ambele
părți. Poate exista dialog și am
văzut în ultima perioadă multe
exemple de „așa da”, funcționari
ai ANAF foarte bine intenționați.
Din ambele părți cred că este

esențial să existe bună-credință
și deschidere, cu alte cuvinte, să
nu scoatem săbiile pentru luptă,
când nu este cazul de război.
Nu neg că există și situații în
care, cu toată deschiderea din
partea noastră, nu găsim calea
spre dialog; în astfel de situații
adoptăm o atitudine echilibrată
și ne prezentăm nemulțumirile
în fața instanței de judecată,
arbitrul care poate acorda
cartonașe roșii, dacă este cazul.

care sunt cele mai des invocate
încalcări ale legislației? de ce
sunt amendate/ penalizate
companiile de către anaf?

Aș vorbi, mai degrabă, de partea
referitoare la procedura fiscală,
respectiv lipsurile pe care le
întâlnim foarte des în materia
actelor de inspecție fiscală. Cel
mai des ne lovim de acte slab
motivate, prin utilizarea unor
formulări generice de tipul „nu a
prezentat suficiente documente
justificative”, inexistența unor
referiri concrete la motivele
pentru care probele prezentate
de contribuabil sunt înlăturate.
Sunt rare situațiile în care
raționamentul fiscal este unul
complet: expunere a situației de
fapt, prevederi legislative
aplicabile, probe obiective,
contra-argumente față de
susținerile contribuabilului.
Întâlnim însă multe acte de
inspecție întemeiate pe
prezumții simple și presupuneri.
Cred că este un tărâm în care se
simte nevoia de mult mai multă
coerență în argumentație, cu
atât mai mult cu cât
consecințele produse de astfel
de acte sunt de o importanță
majoră.

mircEa fica 

Domeniul
dreptului fiscal și,
în special, cel al
litigiilor fiscale
este unul de care
nu te poți plictisi,
pentru că te
provoacă
permanent să
găsești o logică,
întemeiată atât pe
principii juridice,
dar și pe principii
economice, acolo
unde există la
început doar o
întrebare, o
„speță”.



sunteți un avocat specia -
lizat în dosare de insol -
vență și restructurare. în
ce mod vă afectează acti -
vitatea o.u.g. nr. 88/2018
pentru modificarea şi com -
pletarea unor acte nor -
mative în domeniul insol -
venţei şi a altor acte nor -
mative?

Până în momentul de față nu
a existat un impact
semnificativ al Ordonanței în
ceea ce privește procedurile
de insolvență în care sunt
implicată în calitate de avocat,
timpul a fost prea scurt de la
implementare și până acum ca
să mă lovesc efectiv de
noutățile aduse de Ordonanță
și care sunt atât de
controversate.
Totuși, desigur că mi-am
format o opinie cu privire la
modificările, de esență aș
spune, aduse de Ordonanță. 
De la bun început vreau să
spun că eu sunt de acord cu
noua formă a legii insolvenței,
așa cum a fost ea modificată
prin Ordonanța 88. Cred că a
fost un act curajos din partea
Guvernului să modifice legea
insolvenței în sensurile în care
a făcut-o și sper ca această
Ordonanță 88 să nu aibă
aceeași soartă cu Ordonanța
91/2013, declarată

neconstituțională, care însă a
constituit fundamentul pentru
actuala Lege 85/2014.
Vreau să mă refer în primul
rând la posibilitatea
executărilor silite în timpul
procedurii insolvenței, pentru
creanțele curente, născute din
continuarea activității
debitorului. Nu sunt de acord
că executările silite paralele,
efectuate în condițiile
menționate, știrbesc
întrucâtva din caracterul
concursual al procedurii
insolvenței. Până la urmă
vorbim aici de echitate,
dincolo de o aplicare formală
a legii: cum își poate face
dreptate un furnizor de bună
credință, care continuă
activitatea cu o debitoare
insolventă (asumându-și astfel
un risc evident), în situația în
care debitoarea nu plătește?
Să ne amintim că sub imperiul
Legii 85/2006 situația unui
astfel de furnizor era și mai
tristă, acestuia
nerecunoscându-i-se nici
măcar posibilitatea formulării
unei cereri de intrare în
faliment a debitorului, întrucât
nu avea calitatea de creditor
(respectiv deținător al unei
creanțe anterioare deschiderii
procedurii). 
Situația s-a îmbunătățit
evident prin Legea 85/2014,
însa tot nu suficient, după

părerea mea, Ordonanța 88
aducând o binemeritată
suplimentare a drepturilor
celor care riscă să facă afaceri
cu o debitoare insolventă și
care trebuie evident protejați
suplimentar, tocmai pentru că
prin ”curajul” lor asigură
continuarea unei activități,
care profită tuturor și mai ales
celorlalți creditori înscriși la
masa credală.
În forma precedentă, textul la
care mă refer (art. 143 alin. 1
din Legea insolvenței)
prevedea că creditorul titular
de creanță curentă și neplătită
poate cere intrarea în faliment
a debitorului. O astfel de
posibilitate era într-adevăr
bine venită pentru titularul de
creanțe curente, însă atrăgea
un deznodământ inevitabil și
anume falimentul, situație în
care creditorului curent i se
plăteau creanțele cu
prioritate, conform art. 161
pct. 4 din Legea 85/2014. 
În forma actuală a legii, astfel
cum este modificată prin
Ordonanță, creditorului
curent i se creează
posibilitatea fie de a cere
falimentul, fie de a executa
silit, pe Codul de procedură
civilă, pe debitoarea
insolventă, lăsând-o însă să
beneficieze și de posibilitatea
de a se reorganiza, situație
care s-ar putea demonstra

favorabilă celorlalți creditori
care poate nu își doresc
falimentul. 
Apoi, existența acestui dublu
prag pentru formularea cererii
de deschidere a procedurii de
către debitoare – valoarea
prag a datoriilor și cerința ca
datoriile la stat să fie mai mici
de jumătate din valoarea
totală a creanțelor declarate.
În opinia mea condiția este
corectă și sunt de părere că
nu putem blama la nesfârșit
statul pentru reaua noastră
credință – în condițiile în care,
să nu uităm, statul este format
din cetățeni, adică din fiecare
dintre noi. Nu putem pune
totul pe seama statului și nu
putem, fără să demonstrăm
chiar reaua credință pe care o
acuzăm, să spunem că statul
este de vină că nu are
mecanisme suficiente de
prevenire a eludării obligațiilor
de către contribuabili. Până la
urmă, statul este într-adevăr
dator să ne urmărească pe
noi, contribuabilii, și să se
asigure că plătim dările; dar
nu suntem oare toți datori ca,
în prima fază, să ne achităm
obligațiile legale, astfel încât
statul să nu aibă nevoie să ne
urmărească? Nu văd rațiunea
pentru care ar trebui protejat
un debitor care așteaptă o
atare înrăutățire a stării sale
financiare încât datoriile la
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a fost un act curajos din partea Guvernului
să modifice legea insolvenței
interviu cu laura GilceVescu, avocat Partener, cabinet avocat laura Gilcevescu
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stat să reprezinte peste
jumătate din totalul datoriilor.
În ceea ce privește
posibilitatea statului de a-și
converti creanța în acțiuni la
societatea debitoare, din nou
consider că este o prevedere
echitabilă și echilibrată. Dacă
unui creditor privat i se
recunoaște această
posibilitate, nu văd rațiunea
pentru care statul ar fi lipsit
de acest mijloc de protecție,
de asigurare a executării
creanței sale inclusiv pe
această cale. Și de ce să nu
recunoaștem cinstit: în orice
procedură de insolvență (și în
realitate ca o practică la nivel
național) toți cei implicați – fie
că vorbim de practician,
avocatul debitoarei,
debitoarea însăși,
ingeniozitatea în ”ocolirea”
plății dărilor către stat nu
cunoaște limite.

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

Despre instanțele
judecătorești implicate în
procedurile de insolvență am
doar cuvinte de laudă – fapt
care se poate datora
împrejurării că am beneficiat
(clienții mei) în fața
instanțelor de insolvență de
un tratament absolut corect
în toate litigiile în care am
participat în calitate de avocat
și că rata mea de succes a fost
undeva de peste 90% din
ligitiile instrumentate. Rata
personală mare de succes
poate constitui un factor
subiectiv în aprecierea calității
actului de justiție în fața
instanțelor de insolvență, însă
lăsând deoparte orice
impresie subiectivă, am
observat anumiți factori
obiectivi care au făcut să
crească și încrederea mea și
respectul față de actul de
justiție în procedurile de
insolvență.   
Respectiv, în primul rând
începând cam cu anii 2012 –
2013 flota de judecători
sindici s-a înnoit substanțial și
au venit la instanțele de
insolvență judecători tineri,
nu într-atât de tineri încât să
nu aibă experiență, dar nici
ajunși la vârsta la care să se
blazeze și să manifeste
dezinteres față de dosar (cum
se întâmpla în perioada 2005
și cam până în 2012 – 2013).
Au venit la instanțele de
insolvență judecători aflați
exact la vârsta în care
manifestă pasiune și
entuziasm și mai ales extrem
de solide cunoștințe în
materie comercială, trăsătură
indispensabilă unei bune
administrări a unei proceduri
de insolvență. Judecătorul
sindic, chiar dacă nu mai are
vastele atribuții pe care le

avea sub imperiul Legii
64/1995, rămâne totuși
”gardianul” procedurii și
trebuie să se asigure că toți
participanții la procedură își
fac treaba – lucru extrem de
dificil în contextul în care
problemele și provocările care
apar în dosarele de insolvență
sunt din ce în ce mai
complexe și mai complicate. 
Vreau să menționez în acest
context și activitatea și
calitatea actului practicianului
în insolvență, mult crescută
față de perioade precedente
de aplicare a legii insolvenței.
Rapoartele practicienilor în
insolvență, mai ales cele pe
cauze, s-au îmbunătățit
substanțial față de perioadele
când cuprindeau câteva
pagini și surprind acum o
paletă mult mai largă de
informații despre activitatea
debitorului, astfel că și
calitatea actelor (hotărârilor)
judecătorului sindic a crescut
vizibil. Sunt mândră să
menționez aici că am fost
activ implicată în derularea
procedurii de insolvență a
Hidroelectrica, cel mai mare
producător de energie pe
plan național, și știu ce
înseamnă elaborarea oricărui
raport de activitate, nu doar a
celui pe cauze. În cazul
Hidroelectrica, raportul
privind cauzele insolvenței a
reprezentat o odisee de 500
de pagini, la care s-a muncit zi
și noapte pentru că la
momentul respectiv toți cei
care am participat la
elaborarea acestuia eram
străini de ceea ce înseamnă
producerea de energie
electrică. 
În ceea ce privește activitatea
băncilor și ANAF-ului în
procedurile de insolvență

observ că aceste entități sunt
în continuare ținute de o serie
de reguli rigide, autoimpuse
(în privința băncilor), care țin
pe loc de multe ori
procedurile de insolvență sau
le aruncă în derizoriu – prin
aceea că, de exemplu, de
multe ori băncile sau ANAF
preferă falimentul doar ca să
respecte regulile și să nu riște
nimic, în privința unor
debitoare cu evidente șanse
de reorganizare.  

care sunt ariile de expertiză
pe care mizați în următorii
ani şi ce domenii intenţio -
naţi să consolidaţi?

Deocamdată rămân la
insolvență. Litigiile generate
de procedurile de insolvență
acoperă o arie atât de mare
din domeniul juridic (civil,
comercial, fiscal) iar
problematicile sunt atât de
complexe încât încă nu m-am
plictisit de insolvență, rămâne
o mare și satisfăcătoare
provocare profesională.

cât de mult a schimbat teh -
nologia modul de lucru al
avocaților și comunica rea
cu autoritățile și clien ții? 

Enorm. Când mă gândesc la
evoluția tehnologiei și a
mediului de lucru, cel mai
pregnant îmi amintesc că
redactam acte juridice la
dactilografie și stabileam la o
cafea strategia cu clientul.
Acum, este foarte posibil să
instrumentezi un dosar cap-
coadă și să nu îți fi văzut, față
în față, clientul. 

mircEa fica 
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cum este organizat cabine-
tul dumneavoastră de avo -
catură? care este strategia
de dezvoltare?

Cabinet de Avocat Roxana
Diaconu este înființat în
martie 2003 de către titularul
acestuia, respectiv avocatul
Roxana I. Diaconu, păstrându-
și această formă de
organizare până în prezent.
Cabinetul de Avocat Roxana
Diaconu a colaborat și
colaborează în continuare,
atât cu alte forme de
organizare a profesiei de
avocat, cât și cu specialiști din
diverse alte domenii, în scopul
asigurării de servicii juridice
de cea mai înaltă calitate și
calificare clienților săi.
Cabinetul de Avocat Roxana
Diaconu își concentrează
activitatea pe identificarea
pentru clienții săi a celor mai
bune strategii juridice în
vederea obținerii unor
rezultate și hotărâri
favorabile care includ, printre
acestea și încercarea de
soluționare a diferendelor pe
cale amiabilă.
Ca și strategie de dezvoltare
mi-am propus încă de la
începutul carierei de avocat
ca, din activitatea pe care o
desfășor, să dezvolt un brand

care să aibă la bază respectul
reciproc avocat – client,
relație care să se bazeze
întotdeauna pe încredere si
onestitate, aspecte care dacă
lipsesc, colaborarea nu poate
fi încununată de succes și nici
nu poate funcționa.
Strategia de dezvoltare
constă în extinderea
domeniilor dreptului pentru
care se oferă servicii juridice
clienților actuali și viitori, dar
și perfecționarea continuă în
vederea specializării pe
anumite domenii de drept.
Cred că succesul unei cauze
se datorează nu numai
cunoștințelor profesionale
dobândite de-a lungul
timpului, ci și experienței
avocatului în comunicare,
strategie și implicarea totală a
acestuia în cauza încredințată
de către client, aspecte pe
care mi le-am însușit, iar
rezultatele profesionale mi-au
confirmat crezul.

sunteți specializată în drept
sportiv. de ce ați decis să vă
specializați în acest sector
extrem de dinamic care are
un potențial foarte mare în
țara noastră? 

Specializarea mea pe dreptul
sportiv a început în urmă cu

aproximativ 5 ani. Ulterior,
din anul 2015 am devenit
membru al Comisiei de
Recurs din cadrul Federației
Române de Fotbal, moment
de la care am avut
posibilitatea să analizez dintr-
o altă perspectivă modul de
soluționare a unui dosar.
Astfel, împreună cu colegii
mei avocați din completul de
recurs, avem posibilitatea să
analizam și să pronunțăm
soluții în dosarele având ca
obiect litigii sportive,
ascultând și analizând
argumentele tuturor părților
litigante.
Sportul a reprezentat
dintotdeauna unul dintre
hobby-urile mele, fotbalul
fiindu-mi insuflat din familie.
Deși pare neobișnuit pentru o
femeie, fotbalul a
reprezentând încă din
copilărie o pasiune, făcându-
mi deosebită plăcere să ascult
la radio meciurile care se
transmiteau în direct, dar și
să fiu prezentă de multe ori
în tribune.
Faptul că în prezent îmi
desfășor activitatea alături de
oameni importanți din lumea
fotbalului, nu face altceva
decât să-mi confirme că
reușita apare doar atunci
când îți dorești cu adevărat și
ai încredere în propriile forțe.

cum vedeți evoluția acestui
segment al dreptului în țara
noastră, ținând cont de ac-
tivitatea din ultimii ani și de
experiența statelor dez-
voltate?

Fiecare ramură a sportului are
importanța ei, însă fotbalul -
la noi, ca și la nivel mondial -
ocupă un loc de top în ceea
ce privește interesul și
audiența spectatorilor și
telespectatorilor.
Dat fiind interesul deosebit de
mare față de acest sport, și
litigiile izvorâte în legătură cu
fotbalul au un impact
mediatic deosebit. În plus,
aceste diferende sunt din ce
în ce mai numeroase și în
continuă creștere, astfel că și
numărul specialiștilor în drept
sportiv implicați în
soluționarea acestora ar
trebui să fie în creștere.
Din experiența mea, am
constatat că nu toți colegii
care susțin cauze sportive
sunt încă specializați pe
această ramură de drept,
motiv pentru care apreciez că
s-ar impune o mai intensă
pregătire în scopul
specializării pe acest domeniu
al dreptului.
Specializarea pe dreptul
sportiv este o necesitate

Văd o evoluție a segmentului 
de drept sportiv
interviu cu roXaNa diacoNu, avocat titular, cabinet de avocat roxana diaconu
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pentru avocatul care
reprezintă interesele unei
părți într-un litigiu sportiv,
însă pregătirea acestuia
trebuie să fie temeinică în tot
ceea ce înseamnă ramurile de
drept principale și indisolubile
reprezentării juridice oricărei
alte cauze. Consider că unele
diferende ar putea fi
preîntâmpinate dacă la
momentul întocmirii actelor
juridice sportive părțile ar
apela la specialiști în
domeniul sportiv.
În viitor văd o evoluție a
acestui segment de drept,
cauzele pe care le soluționăm
fiind din ce în ce mai
numeroase și cu probleme
juridice distincte și complexe. 

faceți parte din comisia de
recurs din cadrul federației
române de fotbal. cât de
complicate sunt dosarele
soluționate de acest for? 

Părțile nemulțumite de
soluțiile pronunțate de
comisiile jurisdicționale ale

Federației Romane de Fotbal
sau comisiile jurisdicționale
ale membrilor afiliați au
dreptul să se adreseze
Comisei de Recurs pentru
reanalizarea hotărârilor
pronunțate.
Fiecare dosar prezintă
particularitățile lui și este
analizat riguros de către
membrii comisiei de recurs,
astfel încât soluția pronunțată
în ultima instanță pe plan
național să reflecte adevărul
juridic.
În ceea ce privește gradul de
complexitate al cauzelor
deduse judecății Comisiei de
Recurs, acestea diferă de la
caz la caz în funcție de
gravitatea faptelor care sunt
reclamate de către părțile
litigante, iar sancțiunile
aplicabile sunt proporționale
cu gravitatea faptelor
constatate. Așadar, nu se
poate aprecia în concret cu
privire la dificultatea anumitor
cauze prin raportare la altele,
însă fiecare dosar este
analizat cu rigurozitate în
vederea pronunțării unei
soluții temeinice.

de ce este important pen-
tru un club profesionist sau
pentru un sportiv să cola-
boreze permanent cu un
avocat?

Pentru un club profesionist de
fotbal este la fel de important
ca pentru orice persoană
fizică sau juridică să
colaboreze în permanență cu
un avocat, astfel încât să
preîntâmpine pe cât posibil
apariția oricăror conflicte care
s-ar putea naște în lipsa unei
opinii de specialitate
conturate în urma analizei

amănunțite a regulamentelor,
legislației speciale în domeniul
sportiv, precum și a altor
reglementări incidente.
Este imperios necesar ca
avocatul să ofere clientului
său încredere și să
construiască împreună cu
acesta din urmă o relație
bazată pe loialitate și
transparență deplină,
avocatul fiind responsabil să
ofere clientului soluții
adaptate nevoilor sale
particulare.
Cu ajutorul documentelor
întocmite de către un
specialist în drept sportiv,
clubul este din ce în ce mai
puțin predispus să aibă litigii
cu jucătorii și cu colaboratorii
săi, aspecte care pe termen
lung scutesc clientul de la
suportarea unor cheltuieli pe
care le poate direcționa în
dezvoltarea activității clubului
sportiv respectiv.

practicați și în celelalte ra-
muri ale dreptului - civil, so-
cietar, contencios, dreptul
muncii, drept administra-
tiv. cum percepeți ritmul și
modul de lucru al avoca -
ților în 2018, comparativ cu
anul 2001, când ați intrat în
profesie?

Numărul avocaților este în
continuă creștere, aceștia
fiind organizați sub diverse
forme de exercitare a
profesiei. 
Odată cu evoluția domeniilor
economice s-au diversificat
litigiile și natura acestora,
avocații fiind puși de fiecare
dată în postura de a se
perfecționa pentru a putea
asigura clienților acestora cea
mai bună consultanță,

existând în acest sens o reală
competiție între avocați.
Din 2001 și până în prezent,
piața avocaturii s-a extins
considerabil, cauzele clienților
fiind din ce în ce mai diverse
și complexe, multe dintre
acestea fiind cauzate și de
inconsecvențele legislative,
dar și de lipsa de seriozitate a
partenerilor de afaceri ale
acestora.
Avocații au fost dintotdeauna
puși în situația de a se
autodepăși și de a se pregăti
continuu pentru a putea, pe
de o parte, ține ritmul cu
schimbările considerabile ale
normelor legale, iar pe de altă
parte, pentru a putea oferi
clienților cele mai bune soluții
care să se plieze pe nevoile
fiecăruia dintre aceștia. 

ce le sfătuiți pe tinerele
doamne care încep o cari 
eră în avocatură?

Consider că cea mai
importantă calitate a unei
viitoare doamne avocat este
dorința de perfecționare în a
cunoaște cât mai bine
legislația, de a acorda maximă
atenție și implicare fiecărui
caz în parte, iar fiecare client
să fie considerat și tratat ca
fiind cel mai important.
Într-o lume a bărbaților, mă
bucură faptul că mă regăsesc
printre femeile care activează
în acest domeniu în care eu,
în cei aproape 18 ani de
activitate, m-am implicat cu
pasiune, devotament și cu
perseverență, calități pe care
consider că trebuie să le aibă
orice tânără care aspiră să
devină un avocat de succes. 

mircEa fica 
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Marina dranga face parte
din echipa de avocați
andrei Nicolescu, care la
începutul anului 2018 a
regândit principiile
aplicabile serviciilor
juridice oferite. Piața
avocaturii din românia
funcționează cu aceeași
structură încă de la
începuturile sale,
promovând branduri
proprii și furnizând servicii
similare, la un nivel mai
mic sau mai mare de
cunoștințe, profesionalism
și onorarii. Într-o industrie
atât de tradițională
precum este cea a
avocaturii, este o
adevărată provocare să
ieși din tipare. dar când
echipa și-a regândit
imaginea și principiile, a
știut exact ce bariere
trebuie sparte. 

Ideea aplicării conceptului
de New Law s-a născut din
nevoia puternică a clienților
de a experimenta o evoluție
a serviciilor de avocatură, și
astfel, conceptul New Law
și-a făcut loc în România,
prin intermediul echipei de
avocați Andrei Nicolescu.
Considerăm că beneficiarii
pieții avocaturii din România
merită o abordare
disruptivă a industriei
tradiționale, care avea
indubitabil nevoie de o
revizie generală. 

Prin aplicarea principiilor
New Law ne propunem să
facem cel puțin câteva
lucruri diferit:

1. Eliminarea tarifării orare

Am eliminat timesheeturile
și facturarea orară și,
implicit, discuțiile cu clienții
referitoare la timpul alocat
unui task. Valorificăm prin
alte modalități ceea ce
livrăm, iar, intern, măsurăm
performanța prin alte
metode.

curajul de a sparge tiparele –
New law în românia
articol de MariNa draNGĂ, avocat, cabinet individual de avocat andrei Nicolescu
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Marina drangă are o experiență juridică de peste 8 ani, fiind
activă atât pe piața internă cât și pe piața externă. astfel, între
2016 și 2018 a dobândit experiență într-o casă de avocatură
internațională, cu sediul principal în ljubljana, slovenia, și cu
birouri în croația, serbia și Macedonia. la nivel de echipă, este
focusată pe dezvoltarea activității la nivel internațional,
asigurându-se totodată de menținerea la un nivel ridicat al
satisfacției clienților în ceea ce privește serviciile juridice
furnizate. Marina este responsabilă cu coordonarea
departamentului de consultanță, oferind în principal asistență
în dreptul afacerilor, de la corporate la comercial, incluzând
fuziuni și achiziții, contracte, dar cu implicații și în protecția
datelor și real estate. 

date de contact: marina@andrewid.ro
Website: www.andrewid.ro 

2. structură internă bazată
pe binele colectiv

Am decis să nu funcționăm
în baza unui model de
competivitate tradițional,
membrii echipei nefiind
stârniți unul împotriva
celuilalt pentru câștigarea
unui statut, iar valoarea lor
nefiind măsurată în baza
rezultatelor financiare
obținute de pe urma lor.
Echipa este motivată și
recompensată luând în
calcul binele colectiv al
activității noastre. O astfel
de abordare asigură o
relaxare și o comunicare
mult mai bună între
membrii echipei, iar
rezultatele sunt vizibil
îmbunătățite.

3. comunicare reală

Tradiționalul limbaj juridic,
indescifrabil pentru
majoritatea, este înlocuit cu
un limbaj uzual, astfel încât
să dăm o tentă relaxată
oricărei comunicări. Nu
credem că avocații trebuie
să adopte un limbaj care să
depășească puterea de
înțelegere a clienților.
Website-ul nostru, modul în
care ne exprimăm în scris și
verbal ne ajută să creăm
relații reale, atât cu clienții
noștri, cât și între noi,
autenticitatea fiind ceea ce
ne definește. 

4. program flexibil

Da, este bine să ne întâlnim
și față în față cu clienții. 
Da, ne place să ne întâlnim
pentru brainstorming. 
Da, avem un birou. Însă
înțelegem și dorința ori

nevoia fiecăruia din echipă
de a mai schimba mediul de
lucru, înțelegem că toți
membrii echipei au viață
personală, fapt pentru care
suntem flexibili în
programul de lucru și
lucrăm de la distanță fără
nicio problemă. Aceeași
rețetă se aplică și în
comunicarea cu clienții,
unde întâlnirile față în față
pot fi înlocuite cu întâlniri
online, care economisesc
timp prețios pentru toate
părțile implicate.

5. tehnologie

Am înțeles că tehnologia a
evoluat atât de mult încât 
să ne poată fi de ajutor în
profesie. Am ales să
investim în tehnologie,
pentru ca partea de rutină
din orice task să fie realizată
de tehnologie, iar noi să ne
concentrăm pe aspectele
mai fine ale fiecărui mandat.
Mai mult, acceptăm plata
onorariilor inclusiv în
criptomonede.
Ne așteptăm să auzim opinii
conform cărora aplicarea
conceptului de New Law nu
va fi funcțională în România,
ori că piața din România
este și va rămână una
tradițională pentru o bună
bucată de timp. Credem
însă că niciodată pionieratul
nu a fost ușor, iar lumea 
nu a fost deschisă către
inovație de la început.
Fiecare membru al echipei
are curajul să spargă
barierele, are răbdarea și
dramul de nebunie necesare
pentru a crede că piața
avocaturii din România se
poate schimba și adapta la
cerințele zilelor noastre. 
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ce v-a determinat să fon -
dați clinica Eliade, dedicată
promovării celor mai natu-
rale și non-invazive metode
de prevenție, de evaluare,
diagnosticare precoce a
oricăror tipuri de probleme
de sănătate, toate bazate
pe medicina holistică, per -
sonalizată? 

Viața a mea a fost și este o
epoee. Sunt recunoscătoare
pentru toate situațiile și
experiențele cu care m-am
confruntat și au făcut din
mine un om mai bun, mai
complex și o trăitoare plenară
a vieții.
Propria-mi nevoie și
experiențele dureroase  au
fost cei mai buni educatori
pentru mine, apoi calitatea
de a fi foarte curioasă,
calitate care m-a făcut să caut
totdeauna alte soluții atunci
când ceva nu mergea.
Astfel, ritmul meu de viață
superîncărcat și
superaglomerat, dar mai ales
starea de mamă a patru copii,
patru băieți, mi-au adus nu
numai provocări, ci și
momente extreme de viață,
atât pe linie educațională, cât
și relațională, dar mai ales pe
segmentul sănătății, atât în
ceea ce mă privea - oboseală
și epuizare maximă, cât și în

ceea ce îi privea pe copiii mei. 
Copleșită de tratamente
alopate fără rezultate, de
situații multiple în care uneori
toți cei patru copii ai mei
aveau probleme de sănătate
în același timp, am decis să
caut și să mă îndrept spre o
altă cale și să descopăr cum
pot să le fiu de ajutor real și
profund.
Căutările mele au început cu
homeopatia, fitoterapia,
remediile florale Bach,
uleiurile esențiale, care mi-au
deschis mintea și inima spre
un univers cu totul aparte -
cel al medicinii tradiționale
străvechi și al terapiilor
alternative, care sunt o lume
aparte și fără limite.  Toate
acestea m-au învățat lucruri
de excepție despre
dimensiunile umane și astfel
a început educația mea în
această direcție.
Am trecut prin extreme,
crezând că terapiile
alternative pot rezolva orice,
și chiar o fac atunci când sunt
folosite preventiv și de
susținere, dar mai ales atunci
când organismul încă are
rezerve importante.
Însă în situații acute grave,
medicina alopată rămâne
prima soluție, completată de
proceduri din medicina
alternative, care pun în
mișcare energia vitală și

susțin organismul așa cum
nimic nu poate să o facă.
Entuziasmată de tot ce
întâlneam nou și de
beneficiile aduse sănătății,
dar și din dorința de a inspira
lumea, am reunit în anul
2002 tot ce știam deja la acea
vreme, într-o clinică de terapii
alternative, “Timpul
Armoniei”.
Imaginați-vă, dacă în anul
2018 încă vorbim de câtă
informare și educație trebuie
făcută pentru promovarea
acestui tip de medicină, cam
cum era în 2002.  Era un
“green field” total și am
depus o muncă de Sisif.
Existau atunci cinci cabinete
de terapii unde activau 12
terapeuți, care trebuiau
promovate intens. Acesta era
un job full time. În acei ani,
toți cei patru copii erau mici,
lipseam foarte mult pentru
un scop în care credeam
imens, dar cu care nu puteam
atrage încă atenția publicului.
Așa că am hotărât după un
an să nu mă lipsesc nici pe
mine și nici pe copiii mei de
timpul și bucuria de a fi
împreună, decizie care a fost
cea mai inspirată, pentru că
anii care au urmat mi-au adus
pe lângă comoara relației
creată cu copiii mei și multă
autoeducație, cunoaștere și
experimentare.

Astfel am reușit să-mi
transform visul în realitate și
să consolidez în 2014, prin
Clinica Eliade, un concept de
Spa Medical de excepție, un
spațiu de reconectare la
puterea personală, cel mai
complex sistem de terapii
care lucrează sinergic și
holistic, pe toate dimensiunile
noastre – fizică, mentală,
emoțională și energetică.
Este un spațiu multisenzorial,
unde am alăturat medici și
terapeuți care împărtășesc
aceleași valori, pasiuni și
viziuni pentru o medicină
naturală, blândă, non-
invazivă.

cum este organizată clinica
dumneavoastră? ce per-
sonal și ce dotări (echipa-
mente) aveți acum? care
sunt specialitățile medicale
ale clinicii Eliade? 

Clinica Eliade este un concept
care alătură și înglobează un
departament de SPA Medical
reprezentat de tratamente și
terapii de medicină
alternativă și un departament
de Chirurgie Estetică.
Secțiunea de Medicină
alternativă promovează
medicina holistică care se
adresează persoanei în
integralitatea ei fizică,

clinica noastră este 
un adevărat spa medical
interviu cu doamna cristiNa tiMiȘ, Fondator, clinica eliade
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mentală, emoțională, energetică și
totodată unicității fiecăruia, care
presupune un tratament
personalizat, a cărui esență este
abordarea cauzală, blândă,
naturală și non-invazivă. Echipa
este formată din 14 medici și
terapeuți de top, specialiști
extrem de bine pregătiți, care se
educă și autoeducă continuu.
Dotările și echipamentele
medicale de medicină integrativă,
din care unele sunt unice în
România, oferă avantajul unor
metode avansate de testare și
diagnosticare precoce și de
tratament totodată. Echipa este
formată din specialiști cu
pregătire internațională
multidisciplinară, unii dintre ei
chirurgi la bază sau
psihoterapeuți, majoritatea cu
formări suplimentare ariei de
expertiză.
Această secțiune a clinicii este
reprezentată printr-un număr de
opt cabinete unde oferim o paletă
complexă  de servicii - terapia cu
ozon, administrată sub toate
formele ei, autohemoterapie,
administrat injectabil sau prin
insuflații și transdermal în saună
cu ozon, terapia cu ozon fiind cel
mai rapid mijloc de oxigenare
celulară, rejuvenare și creștere a
imunității. 
Oferim terapii manuale și
energetice, precum osteopatia
completată de reformer rehab,
terapia craniosacrală,
reflexoterapia, masaje terapeutice
și drenaj limfatic, terapia florală
Bach, denumită terapia emoțiilor -
care identifică și echilibrează
emoțiile dăunătoare, o terapie
transformatoare,  posturologia -
axată pe indentificarea deficitelor
posturale printr-o analiză
computerizată, care susține
regăsirea echilibrului și integrității
funcționale, biorezonanța Asyra -
tehnologie avansată de evaluare

energetică, fiind cel mai avansat
software de scanare bioenergetică
și singurul din România, terapia
prin biofeedback Scenar -
tehnologie folosită de astronauți
în spațiu pentru a-și menține
nivelul energetic, sauna cu raze
infraroșii, cu tratamente
personalizate, terapia PEMF de
reglare a câmpului
electromagnetic, terapii cărora le
adăugăm cosmetologia, unde
avem numai tratamente naturale
și pe bază de oxigen, atât faciale
cât și corporale.
Ne mândrim cu cel mai vast
meniu de terapii și tratamente
alternative și complementare
existent într-un Spa Medical.

Secțiunea de Chirurgie estetică și
microchirurgie reparatorie este
singura latură a medicinii
moderne pe care am ales să o
aduc în clinica noastră, pentru că
ridic la rang de artă chirurgia în
general și chirurgia estetică în
special, iar aceasta din urma
rimează total cu conceptul nostru
holistic, prin aceea că aduce
transformare și bucurie triadei
corpului, fizic-mental- emoțional,
care odată armonizate
influențează pe această cale
pozitiv și corpul energetic. 
Avem o echipă de 30 de medici
esteticieni și plasticieni, medici
anesteziști, personal medical și
infirmiere. Chirurgii care
colaborează cu clinica noastră
sunt nume de referință în peisajul
chirugiei estetice românești. 
Secția de chirurgie estetică a fost
încă de la început dotată cu
echipamente “state of the art”,
pentru a oferi standardele cele
mai înalte de performanță și
siguranță medicală.
Rezervele sunt create special
pentru a transmite sentimentul
de acasă, cu un grad ridicat de
confort și un ambient de excepție.
Acoperim toată paleta de operații
de microchirurgie reparatorie și
reconstructivă și deasemeni toată
paleta de operații estetice și
injectologie. Este un departament
Boutique, unde prevalează
sentimentul de acasă- atenție,
siguranță, confort, intimitate,
discreție, stări care de altfel se
resimt în întreaga  clinică.

care sunt principalele provocări
ale clinicii pe care o coordonați,
acum, la finalul anului 2018? 

Cele mai mari provocări sunt
reprezentate de resursa umană!
Și următoarea sau în egală
măsură ca importanță, faptul că

Secția de chirurgie
estetică a fost încă
de la început
dotată cu
echipamente
“state of the art”,
pentru a oferi
standardele cele
mai înalte de
performanță 
și siguranță
medicală.
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aceste terapii și tratamente
nu sunt acoperite de Casa
Națională de Asigurări de
Sănătate, iar foarte mulți
oameni care își doresc și sunt
educați în acest sens nu le
pot accesa.
Acesta este un mare
dezavantaj adus populației,
care în loc să fie educată și
sprijinită în orientarea spre o
medicină preventivă și non-
invazivă, este chiar limitată.
Dar referindu-mă la zona
medicală alternativă, care
este esența Spa-ului medical
din clinica noastră, trebuie să
subliniez faptul că există
foarte puține școli de formare
de adevărată valoare. Aceste
școli au fost înființate tot de
persoane care au plecat de la
nevoi personale, care au
văzut potențialul infinit
pentru sănătate și au
consolidat școli formatoare
adevărate, unde ajung cei
care au descoperit adevărata
chemare și menirea
lor  adevărată în aceste
terapii, le trăiesc, se
indentifică cu ele și le
practică la un înalt nivel
profesional.
Spun un adevăr și nu mă
hazardez să spun asta, pentru
că piața de profil este
invadată de cursuri de
weekend, care nu vor scoate
niciodată un adevărat
profesionist.  În plus,
terapeuții formați la astfel de
cursuri, pentru că nu pot să le
spun școli, din păcate,
deteriorează imaginea și
rezultatele pe care aceste
terapii le aduc pentru
sănătate și sporesc
neîncrederea publicului, ceea
ce ne dezavantajează pe cei
care facem o muncă
adevărată și de mare valoare.

ce eforturi depuneți pentru
educarea celor care au
nevoie de serviciile oferite
de clinica dumneavoastră?
cât de mult contează să
previi din timp eventualele
boli / afecțiuni?

În privinta informării și
educării publicului pot spune
că am fost conștientă încă de
la început și mi-am asumat
acest lucru, că va fi nevoie de
timp și efort pentru a
transmite publicului
informația pe care o merită și
de fapt este esența și sensul
pentru care am fondat
această clinică. 
Eu am avut imensa șansă de
a interacționa cu acest tip de
medicină alternativă încă de
acum 17 ani. Am putut astfel
să mă bucur eu și familia mea
de o viață de calitate, de o
energie vitală deosebită, care
m-au ajutat să susțin ritmul,
consumul și supraîncărcarea
în care viața mea s-a derulat.
Pot spune că primul an a fost
critic și cel mai important din
acest punct de vedere,
pentru că abordam în clinică
terapii care sunt foarte puțin
cunoscute de oameni. În
acest sens, atât eu cât și
doctorii și terapeuții noștri
am dus o muncă imensă de
conștientizare, de informare,
de promovare. Totodată, am
dăruit pur și simplu terapii,
pentru că știam că odată
experimentată terapia și
contactul special cu
terapeutul și desigur odată cu
rezultatul, plus descoperirea
unui alt tip de abordare,
pacientul va reveni cu
siguranță.
Ceea ce s-a și întâmplat.
Fiecare revenire și fiecare

rezultat au fost pentru mine
bucuria și inspirația din
fiecare zi, motivația de a
merge mai departe.
Din fericire, procedurile de
spa medical sunt din ce în ce
mai căutate, apreciate și
valorizate de public. Clinica
noastră este un adevărat spa
medical.
În ultimii ani apar destul de
multe clinici, dar prin tot ceea
ce facem noi, pot spune că ne
diferențiem net de orice alt
spa medical prin faptul că, în
ciuda greutăților financiare,
am menținut activitatea
bazată numai pe terapii
alternative, fără a completa
cu specialități din medicina
modernă, deși sigur ne-ar fi
ajutat financiar, deoarece
visul meu a fost să promovez
O MEDICINĂ HOLISTICĂ,
personalizată, non-invazivă,
naturală și cauzală.
În asta cred eu cu adevărat,
fără să exclud nimic din
medicina modernă, dar
alegând să aduc în atenția
publicului acea latură care ia
în considerare ființa în
globalitatea ei fizică,
emoțională, mentală și
energetică.
Este o muncă în plus de
educare și conștientizare, dar
cu satisfacții incomensurabile,
în care aportul principal este
al doctorilor și terapeuților
care sunt pregătiți holistic,
sunt pasionați și dedicați în
ceea ce fac, ei nu se limitează
la tratamentul sau terapia pe
care o fac, ci au o adevărată
relație empatică cu pacientul.
Și pentru că vorbim de
holistic, noi ne educăm
pacienții despre importanța
prevenției și susținerii, de tot
ceea ce este legat întregul
mod de viață care este

influențat atât de mediul
intern- tipare de gândire, de
comportament și
manifestare, obiceiuri
personale, cât și de mediul
extern - mediul în care
lucrăm și trăim, poluarea,
stresul electromagnetic și
influența pe care acestea o
au în viețile noastre.
Avem cursuri în clinică în
acest sens și lucrez împreună
cu doctorii și terapeuții noștri
la un handbook pentru
pacient și un întreg program
pentru anul următor legat de
conștientizarea pacienților. 
De asemenea, îi învățăm să
continue bunele noi obiceiuri
sau starea de bine regăsită și
acasa și oriunde merg, îi
împuternicim să înțeleagă că
puterea de vindecare este în
ei, noi doar îi însoțim, susți -
nem și călăuzim pe acest
drum.

ce soluții de tratament
aveți? care sunt cele mai
solicitate proceduri / trata-
mente de către clienți?

Soluțiile de tratament sunt
multiple și ceea ce este
deosebit este că ele sunt
complementare atât cu
terapiile alternative, cât și cu
orice alt tip de tratament
alopat. Ele sunt atât din sfera
wellbeing-ului, cât și din sfera
terapeutică și ceea ce este
foarte important de subliniat,
este că toate terapiile și
tratamentele din clinică au
ambele componente. Deci și
dacă alegi să vii în clinica
noastră numai pentru
relaxare, deși nu suntem încă
conștienți de puterea și
importanța relaxării depline,
oricum vei dobândi implicit
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prin intermediul oricărui
tratament și componenta
terapeutică, uneori
nebănuită. Și spun asta,
pentru că în medicina alopată
suntem învățați să luăm o
pastilă pentru durere, sau
pentru stomac, sau pentru
febră, ignorând cauzele
acestor simptome, care sunt
doar semne și nu problema în
sine.
În medicina holistică este
indentificată sursa problemei,
care poate fi de natură
emoțională sau mentală, sau
spirituală și ea doar se
manifestă în fizic, deci e total
neadecvat să înlăturăm doar
acel simptom care ne poate
spune atât de mult despre
adevărata cauză.
Și ca să vă răspund și specific,
cele mai căutate terapii au
fost întâi cele pe care publicul
le cunoștea, toate tipurile de
masaj, reflexoterapia,
posturologia, unde
rezultatele unor sportivi de
marcă ne-au recomandat mai
repede, cosmetologia,
ozonoterapia, apoi au fost
accesate terapia
craniosacrală, osteopatia,
terapia florală Bach - terapia
emoțiilor și mai târziu
terapiile energetice, pe
măsură ce demersul nostru
de informare și educație a
luat amploare, dar mai ales
pe măsură ce numărul nostru
de pacienți cu rezultate
minunate creștea și ne
recomandau.
Acum, după patru ani, avem
grad de ocupare la toate
terapiile în proporție de 95%
și putem spune că sunt
căutate în egală măsură.
Iar secția de chirurgie, care
este un boutique de chirurgie
în adevăratul sens, nu doar

declarativ, are același grad de
ocupare, fiind apreciată în
mod deosebit calitatea
umană și profesională a
medicilor și personalului
medical, care dau dovadă de
o dedicație aparte, care
acordă un timp și o atenție
specială pacientului, pe care
nu le întâlnim într-o clinică de
proporții, iar pe lângă

aceasta, oferim sentimentul
de acasă, intimitatea și
discreția, aspecte atât de
importante pentru pacient.

ce calități trebuie să aibă
un antreprenor / un man-
ager din sistemul privat de
sănătate? 

Spiritul antreprenorial este un
dar care îi inspiră pe ceilalți.
Eu cred că un antreprenor
este personificarea
leadershipului, a curajului,
capabilității de a înfrunta
riscuri și de a depăși încercări,
de a se adapta zilnic la tot ce
viața îi servește, de o
perseverență fără limite, în
pofida tuturor eșecurilor, cu
un mindset aparte față de
eșec și reușită, care te ridică

sau te coboară, de o
responsabilitate imensă.
Inspirați, creatori și vizionari,
sunt cei care indentifică nevoi
sau le crează și le aduc la
viață, dăruiți din toată ființa
crezului lor, dar mai ales
talentați în a fi de echipă, în a
crea și a împuternici echipe.
Acestea toate îi unesc pe
antreprenori, iar ce-i

diferențiază și crează propria
identitate este Scopul -
Pentru ce fac ceea ce fac?; Ce
împlinire le dă și cum
influențează viețile celorlalți
prin ceea ce fac?; Ce plus-
valoare aduc prin modelul lor
și prin valorile care îi
însuflețesc și îi călăuzesc în
atingerea scopului?
Calitățile antreprenorului
sunt intrinseci, nu se învață la
școală, dar se cultivă în
fiecare zi, prin alegerile pe
care le facem. La bază sta
verbul “A Vrea”, însoțit
neapărat de acțiune. 
Eu cred că un antreprenor
care are aceste calități și
abilități le exprimă în orice
sistem s-ar manifesta, deci
din acest punct de vedere
cred- ceea ce ești -face
diferența, duci cu tine și te

reprezintă în tot ceea ce vrei
să determini, indiferent de
domeniul de activitate.
Sigur că antreprenorul poate
fi doar un investitor iscusit
sau un oportunist, dar nu
aceasta este generația de
antreprenori post-revoluție,
în care eu am crescut, ci o
generație care are toate
calitățile enumerate mai
devreme și datorită
condițiilor grele în care am
început, cred că noi toți
suntem antreprenori holistici.
Eu am început
antreprenoriatul alături de
soțul meu, în 1990, când nici
nu existau în vocabularul
nostru, sau cel puțin al meu,
cuvintele antreprenor,
manager, business,
organizație etc., și cu toate
acestea, fără să avem niciun
fel de cunoștințe, de nevoie
am fost de toate - de la șofer,
achizitor, manipulant marfă,
vânzător, noaptea contabil,
manager, etc. 
Acesta a fost un mare
avantaj, pentru că înțelegi
întreg sistemul prin care se
clădește ceva prin propria
experiență. Asta te ajută să
înțelegi oamenii și munca lor,
și în egală măsură să știi ce
trebuie să le ceri.

clinica Eliade a sprijinit și
sprijină o serie de pro-
grame sociale (csr). Vă
rugăm să amintiți câteva
proiecte de suflet.

Implicarea Clinicii Eliade în
proiecte sociale a fost un pas
natural, o dorință de a fi
acolo pentru cei cu pasiuni,
idei inovatoare, energii
pozitive și multă dăruire. 
Leadership-ul este și despre a
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inspira și a-i ajuta pe cei din
jurul tău să devină mai buni,
să își formuleze ideile cu
încredere, știind că există de
cele mai multe ori cineva care
să îi susțină atât cât au nevoie
pentru a duce la bun sfârșit o
acțiune.
Ne-am identificat foarte ușor
cu proiectul de educație
nonconvențională promovată
de Cercetășia cu specific
catholic, prin “Câmpul
jubiliar” din 2016, din
Adjudeni, județul Neamț. 
Sponsorizarea oferită de
Clinica Eliade pentru acest
proiect a fost îndreptată către
construirea unui cadru
prielnic și armonios în care
cei 600 de tineri care au fost
prezenți la Adjudeni să
traiască experiența acestui
câmp cercetășeșc. Totodată,
această contribuție a ajutat și
câțiva copii din mediul rural
să participe într-un câmp
cercetășeșc, a ajutat tineri să-
și descopere talentele și a
arătat adolescenților că
părerea lor contează.
Sensibili la nevoile și
schimbările mediului
înconjurător, am fost alături
de cei doi mari atleți, Andrei
Roșu și Vlad Tănase, în
participarea la cursa de mare
anduranță de la Cercul Polar
la Ultra-maratonul LIKEYS
6633 ARCTIC ULTRA. Pentru
că, dincolo de tot ce
înseamnă participarea la o
cursă de asemenea
anvergură, pregătirea și
efortul lor impresionabil,
dincolo de logistică și
antrenamente, frig sau
distanță, există un scop:
împădurirea României. Așa s-
a născut Aleg să împăduresc,
o campanie ViitorPlus din
cadrul proiectului Pădurea

Copiilor - proiect pe care Vlad
și Andrei l-au susținut cu
implicare. 
Clinica Eliade este cea care le-
a oferit suport material,
suportul terapeutic și de
susținere în pregătirea pentru
această Ultra-provocare pe
care au ales să o trăiască și pe
ei  am decis să-i susținem în
continuare. Pe alpinistul
Daniel Cinghea ne-am hotărât
să îl sprijinim în “Expediția
America de Sud …pe
bicicletă” pentru că ne-au
impresionat curajul,
determinarea, dragostea lui
pentru natură și bineînțeles,
frumusețea proiectului. El și-a
propus atunci să cucerească
vulcanii din America de Sud,
deplasându-se pe bicicletă
dintr-un oraș în altul. Sunt
câteva din cele pe care le
susținem, dar în fiecare zi,
într-un fel sau altul, clinica
noastră este alături de
oameni și de visele lor.

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

Iubesc să citesc și orice timp
am îl folosesc în acest sens, să
merg mult pe jos - ceea ce
mă și încarcă, mă și destinde,
și totdeauna în natură,
indiferent de vreme. 
Am un atelier de creație
vestimentară care îmi bucură
inima și mă ocup de design
interior - una dintre marile
mele pasiuni pe tot ce
înseamnă proiecte personale.
De altfel, decorarea clinicii
este proiectul meu de suflet,
de care m-am ocupat perso -
nal, de la început la final.
Am ritualuri la care țin foarte
mult, împreună cu soțul meu,

începând de la servirea
cafeluței împreună
dimineața, acompaniată de
glume și începerea zilei în
bucurie, la toate formele de
mișcare pe care le facem
împreună, în funcție de
anotimp - înot, stretching,
yoga, ski. De asemenea, ne
place și ne relaxează să
vedem filme împreună și nu
în ultimul rând călătoriile
împreună, care trebuie
neapărat să fie cu multă
natură și drumeții, și cele la
care îl trag după mine la tot
felul de târguri și expoziții,
atât pentru business cât și
pentru nevoi personale,
pentru că îmi place la
nebunie să văd tot ce este
nou pe lumea asta.
Trebuie să vă spun că sunt
antreprenor din anul 1990.
Pentru mine săptămânile
intense de lucru nu s-au
limitat niciodata la 5 zile și
asta a fost o normalitate în
viața mea.
În afară de aceasta, prin viața
pe care am avut-o într-o
familie așa de numeroasă și
activă, care pe lângă bogăția
de frumusețe și iubire pe care
am împărtășit-o împreună,
am trăit multă oboseală,
stres, timp personal puțin, a
trebuit sa-mi găsesc soluții să
mă relaxez printre picături
sau să mă relaxez activ, prin
mișcare, astfel încât să mă
bucur și de prezența copiilor
mei și să-mi ofer și mie
această zonă de wellness.  
Pentru aceasta am creat un
mediu ambiental plin de
armonie în propria-mi casă,
am căutat să am toate
facilitățile sportive și
terapeutice acasă, pentru a
câștiga timp, dar în același
timp să pot beneficia de

delectări terapeutice,  deci m-
am adaptat continuu și mi-
am adaptat mediul ambiant
astfel încât să pot avea
momente de refacere foarte
la îndemână.
Mărturisesc că datorită
faptului că răspund de
activitatea din câteva
companii, ajung la clinică mai
mult pentru aspecte
manageriale, și mai puțin
pentru terapii. De altfel, nici
nu mai am loc și sunt în
situația să rog terapeuții să
vină acasă, iar pentru terapia
PEMF (Pulsed
Electromagnetic Field
Therapy) și terapia Scenar,
care e soluția rapidă pentru
orice fel de probleme, mi-am
format un om din casă, ca să
mă pot bucura oricând.
Am învățat să trăiesc în flux și
să iau lucrurile așa cum vin.
Definesc problemele ca
situații, dau răspunsuri și nu
reacții, ceea ce mi-a schimbat
complet întreaga stare în
raport cu tot ce vine către
mine. Și când sunt depășită și
parcă nimic nu mai merge,
remediul Rescue și terapia
florală Bach sunt o soluție
fără seamăn și care
totdeaună funcționează.
Deci toate momentele mele
de liniște se leagă de căminul
nostru, iar pentru mine
familia este miezul și esența
vieții și a fost permanent oaza
mea de energie și hrana
sufletească.
De câțiva ani, doi dintre
băieții noștri s-au mutat de
acasă și mă bucur din ce în ce
mai mult în acest anotimp al
vieții, de timp și pasiuni
comune, împreună cu soțul și
iubitul meu.

mircEa fica 
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cum a evoluat piața româ -
nească de dispozitive și
teh nologii medicale, în 
ultimii ani?

Progresul continuu al medicinei,
inovarea la nivel mondial de
tehnologii medicale avansate și
standardul excelent al medicinei
românești, creează premizele
nevoii continue de upgradare a
dispozitivelor și tehnologiilor
medicale. Medicii români, bine
instruiți, au generat și generează
continuu acest progres în piața
dispozitivelor medicale, prin
nevoia permanentă de a își
îmbunătăți standardul profesional.
Dar absolut nefericit, realitatea
economică și politică nu ține
pasul cu standardul de calitate al
medicinei românești, astfel încât,
deși există indiscutabil nevoia de
progres, evoluția pieței de
dispozitive medicale este
neuniformă și impredictibilă de
cele mai multe ori, din
perspectiva acordării fondurilor
pentru investiții în echipamente
și a urmăririi eficienței în
utilizare. Folosirea dispozitivelor
medicale de calitate este o
cerință indubitabilă, iar criteriul
cost-beneficiu este standardul
corect. Însă, cuantificării
“beneficiului“ din acest raport, ar
trebui să i se acorde o
importanță mai mare în raport cu
costul.

cum colaborați cu casa
națională de asigurări de
sănătate?

Avem o relație bună.  Uneori am
întâmpinat greutăți din cauza
unor disfuncționalități de sistem
IT.
Așteptăm o îmbunătățire a
finanțării acordate purtătorilor de
colostome, aceasta fiind mică în
raport cu finanțarea acordată de

țările din regiune, pentru
îmbunătățirea calității vieții
pacienților.

cum apreciati nivelul de
concurență / competiție 
pe piața românească de 
dispozitive și tehnologii 
medicale?

Concurența nu este întotdeauna
la nivel corect. Din cauza

criteriului de atribuire “prețul cel
mai scăzut”, fără prezentarea de
mostre care să ateste calitatea
produsului (conform noilor
reglementări ale sistemului de
achiziție), ne confruntăm cu
existența pe piață a unor
competitori / furnizori de
produse de calitate joasă la preț
scăzut, produse a căror
proveniență nu se poate dovedi.
Acest tip de competiție, din start
incorectă, este mai ales
periculoasă pentru sistemul de
sănătate, deoarece prin aceste
produse se afectează siguranța
actului medical. În plus, la
evaluarea cost- beneficiu,
costurile sunt mai mari,
paradoxal.
Existența competiției oneste ne
stimulează în a fi mai buni și a
aduce pe piață dispozitive
medicale performante, încercând
să menținem prețul accesibil
totdeauna.

prin ce se distinge 
rombiomedica?

Rombiomedica are o existență
de 22 de ani în piața
dispozitivelor medicale și
întreaga strategie a fost gândită
de un chirurg fondator pentru
chirurgi, poate și din acest motiv
a avut constant o evoluție bună
ca și companie. S-a anticipat
nevoia de progres pentru

suntem un sprijin real atât pentru
medici, cât și pentru pacienți
interviu cu dr. stela daBelea, Managing Partner, rombiomedica
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performanță și excelență în chirurgie
și s-au oferit întotdeauna dispozitive
medicale, calitativ bune, sigure, la un
preț accesibil.
Rombiomedica se distinge printr-o
echipă de profesioniști, care se pun la
dispoziție medicilor ajutând la
identificarea soluțiilor optime,
neavând drept scop simpla vânzare de
produse. Avem un portofoliu vast de
dispozitive medicale și echipamente,
actualizat cu tehnologii avansate,
încercând să fim un sprijin real atât
pentru medici, cât și pentru pacienți.

care sunt principalii furnizori de
dispozitive și tehnologii med-
icale pentru tehnicile de chi -
rurgie minim invazivă și la -
paros copică? cum au fost prim-
ite aceste echipamente de către
chirurgii români?

Vorbind de tehnologii avansate și de
performanță în chirurgie,
laparoscopia digitală - sistemul
robotic multiport TransEnterix - va
aduce în chirurgie pe lângă precizia
robotică, criteriul de valoare
economică responsabilă.
Avem în portofoliu turnul de
laparoscopie și aspirator ultrasonic de
înaltă performanță Stryker,
electrochirurgie cu sigilare vasculară
și platformă cu Argon, sistem
aspirație fum electrochirurgical,
disector tisular și sigilare vasculară cu
ultrasunete Lotus - Bowa, sistem de
ablație tumorală cu radiofrecvență
(RF Medical), instrumente destinate
chirurgiei laparoscopice pentru
diverse specialități chirurgicale.
Sistemul PARAMON - MIZUHO -
integrează, setează și controlează
echipamentele din sala de operație,
asigurând comunicare bidirecțională
de sunet și imagine, inclusiv
telemedicină. În colaborare cu firma
japonezo-americană MIZUHO OSI,
dispunem de întregul know-how de
performanță pentru construcții de

bloc operator (conceptul de clean
room la standarde europene) și
echipare completă (mese și lămpi
chirurgicale cu tehnologii unice în
lume, având parteneri de top, plus
echipamentele enumerate).
Toate aceste echipamente sunt
excelent primite de chirurgi și sperăm
să aducem mereu tehnologii
inovatoare care să le provoace
capabilitățile.

care sunt cele mai solicitate
produse chirurgicale (echipa-
mente medicale, consumabile,
produse de stomaterapie)?

Portofoliul variat de consumabile de
bună calitate, asigură un business
stabil, cu evoluție în creștere an de an.
Avem în portofoliu lideri de piață în
domeniu: fire de sutură chirurgicală
BioSintex, câmpuri chirurgicale și
pansamente Mölnlycke, mănuși
chirurgicale Cardinal/ Medline, sutură
mecanică Panther, clipuri vasculare
Péters, etc.
Venim nou cu conceptul de
management de bloc operator “turn-
key solution“, prin asigurarea setului
de consumabile pentru tipul de
procedură, concept care este folosit
foarte mult în țările dezvoltate și
aduce eficiență, precum și un nivel
controlat și cuantificat al costurilor, pe
tip de procedură chirurgicală.
Pentru stomaterapie avem un
partener de top la nivel mondial-
Convatec- asigurând produse de
calitate foarte bună pacienților
purtători de colostomă.
Lipsa de predictibilitate a bugetelor
acordate investițiilor de echipamente
și a unui program coerent de dotare
determină o evoluție sinusoidală a
achiziționării, deși cererea este
constantă. Predictibilitatea ar aduce
mari beneficii, pe lângă o negociere
mai bună a prețului de import,
posibilitatea unor proiecte mai ample
și coerente.

care sunt partenerii - spitale de
stat, clinici private, facultăți de
medicină și farmacie, cabinete
medicale, medici de familie, cu
care colaborați cel mai bine?

Toți partenerii enumerați sunt în
portofoliul nostru de clienți. Salutăm
dezvoltarea sectorului privat, care
reprezintă aproximativ 40% din
businessul nostru actual.
Colaborăm foarte bine cu fiecare tip
de partener, înțelegem nevoile și
contextul actual și încercăm să găsim
împreună cele mai eficiente soluții.

ce potențial de creștere are
acest domeniu de dispozitive și
tehnologii medicale - ținând
cont de consumul existent în
țările dezvoltate, cu un sistem
de sănătate bine pus la pus la
punct?

Potențialul de creștere în acest
domeniu este de 4-5 ori mai mare, din
perspectiva noastră. În țările
dezvoltate, raportul dintre bugetul
alocat produselor farmaceutice și
bugetul de dispozitive și tehnologii
medicale este aproximativ 2. Deși la
noi în țară nu există date publice care
să cuantifice cât se consumă ca buget
pentru consumabile și echipamente,
noi estimăm că acest raport este
disproporționat de mic față de bugetul
pentru farmaceutice, în mod diferit de
ceea ce se întâmplă în țările
dezvoltate. Raportat la PIB-ul nostru și
previzionat pe termen scurt, ar trebui
să fie de cel putin 2 ori mai mare și, în
timp să aibă evoluția coerentă
asemănătoare țărilor dezvoltate.
Estimăm că acest progres va exista, în
condițiile în care infrastructura
sistemului de sănătate și alocarea
eficientă a resurselor se va consolida.

mircEa fica 

Venim nou cu
conceptul de
management de
bloc operator
“turn-key
solution“, prin
asigurarea setului
de consumabile
pentru tipul de
procedură,
concept care este
folosit foarte mult
în țările dezvoltate
și aduce eficiență,
precum și un nivel
controlat și
cuantificat al
costurilor, pe tip
de procedură
chirurgicală.

Rombiomedica 
se distinge 
printr-o echipă 
de profesioniști,
care se pun la
dispoziție
medicilor ajutând
la identificarea
soluțiilor optime,
neavând drept
scop simpla
vânzare de
produse. 
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care sunt atuurile 
tarus media într-o piață
extrem de competitivă – 
organizarea de evenimente
și edi tarea de publicații 
cu profil medical?

Încă din 2006, TARUS Media
promovează sănătatea în
România pentru a aduce în
atenția comunităților
medicale și farmaceutice
cele mai noi concepte din
acest sector de activitate,
oferindu-le variate
posibilități de a transpune în
practică modele ce s-au
dovedit a fi de succes în alte
părți ale lumii.
Preocuparea noastră
permanentă este de a ne
consolida experiența într-o
gamă largă de proiecte în
domeniul sănătății,
îmbogățindu-ne continuu
portofoliul editorial și
organizand evenimente de
interes pentru specialistii
din domeniul medico-
farmaceutic, atât pentru
publicul local cât și pentru
cel internațional. Pe o piață
extrem de competitivă, “AS-
ul din mânecă” îl reprezintă
pentru noi revistele
medicale pe care le
publicăm – mai exact,

calitatea conținutului lor
editorial – și conceperea
unor evenimente cât mai
bine structurate, pe teme
de stringentă actualitate în
domeniul vizat, frecvent cu
participare externă, prin
intermediul cărora încercăm
să realizăm un cadru
propice dezbaterii celor mai
noi informații privitoare la
concepte, tehnici ori
tratamente medicale de
ultima oră aplicate cu
succes în alte țări.
Comunicăm eficient prin
intermediul celor patru
reviste medicale deținute,
TARUS Media devenind,
astfel, o platformă de
marketing foarte adecvată
pentru companiile
interesate să se adreseze
comunității profesioniștilor
din sănătate, atât a celei
care lucrează în România cât
și a celei din diaspora.

care sunt cele mai impor-
tante conferințe organizate
de tarus media?

De-a lungul timpului am
organizat conferințe cu o
paletă largă de tematici, fie
medicale, fie de interes
legislativ pentru piața
farmaceutică. Printre cele

mai importante aș enumera:
Tratamente innovative în
oncologie; Actualităi în
dermatologie; Simpozionul
e-Health “Dosarul electronic
de sănătate”;
Conștientizarea și
eficientizarea serviciilor de
îngrijire medicală la
domiciliu; Gala premiilor de
excelență Medica
Academica. 

din ce arii medicale provin
abonații publicațiilor 
dum nea voastră? 

Adresabilitatea revistelor
acoperă întregul spectru al
specialităților medicale. În
primul semestru al anului
2018, o mare parte a
abonaților era constituită
din medici specialiști (46%)
și de familie (41%), fiind
urmați de farmaciști (10%) și
doctori cu alte specialități
medicale (3%). 
Pentru ca cititorii
dumneavoastră  să
înțeleagă mai bine, un mare
interes pentru cadrele
medicale, și nu numai, îl
reprezintă publicația The
British Medical Journal–
Editia în limba română (The
BMJRo), care este editată
de TARUS Media încă din

anul 1998. Dat fiind faptul
că revista britanică, The
BMJ, a cărei licență o
deținem, este indexată ISI și
are un factor de impact ce o
situează pe locul al patrulea
în topul publicațiilor
medicale de referință pe
plan mondial, ediția în limba
română, The BMJRo,
respectă riguros standardele
editoriale ale “revistei-
mamă”, propunând
publicului cititor actualități
din toate specialitățile
medicale, precum și
dezbateri, comentarii și
analize științifice ale unor
subiecte de practică și etică
medicală de interes major în
lume.
Cu un profil versatil, ce
tratează atât subiecte strict
medicale cât și interviuri cu
focus pe leadership, Medica
Academica (MA) își ține
aproape cititorii încă din
anul 2009, reușind să fie de
11 ani în atenția medicilor și
a altor profesioniști din
sănătate din țara noastră.
Revista Maedica-a Journal of
Clinical Medicine (Maedica J
Clin Med) este indexată în
mai multe baze de date
internaționale, cele mai
importante fiind PubMed și
EBSCO, iar pe plan național a
avut ani la rând calificativul

Ne-am impus în piața publicațiilor
medicale ca un furnizor de produse
cu înalt conținut științific
interviu cu ruXaNdra tica, director General, tarus Media
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B+ acordat de fostul for de
reglementare al publicațiilor
științifice, CNCSIS. Un domeniu
dinamic atât în România cât și în
lume este cel al dermatologiei, al
cărui avânt își găsește o
binevenită expresie în revista
specializată cea mai recent
intrată în portofoliul editorial al
companiei TARUS Media,
Romanian Journal of Clinical and
Experimental Dermatology
(RoJCED), realizată, ca și celelalte
trei publicații de altfel, de un
prestigios comitet științific
editorial cu membrii notabili din
țară și din străinătate.

sunteți furnizor de educație me -
dicală continuă. cum au evo luat
cerințele medicilor în ultimii ani,
pe acest segment?

Segmentul medical este într-o
continuă schimbare. Deficitul de
personal în sfera medicală se
resimte, fapt ce a generat o
acută lipsă a timpului acordat
participării fizice la manifestări
medicale și un interes crescut al
medicilor pentru abonamente la
reviste de profil și cursuri online,
care le oferă posibilitatea de a-și
realiza programul cel mai
convenabil de educație medicală
continuă (EMC) la distanță
pentru obținerea numărului de
credite necesare recertificării
profesionale anuale. 
Precizez că, creditele EMC pot fi
obținute atât prin participarea la
manifestări științifice naționale
și internaționale ori la cursuri
specializate online, cât și prin
abonarea la reviste medicale
creditate de Colegiul Medicilor
din România, cum sunt, de altfel,
și publicațiile TARUS Media.
Educația medicală nu are pauză,
iar noi facem tot posibilul ca să
le oferim celor interesați o

informare constantă cu privire la
cele mai noi tendințe în
medicină, și sper că am reușit să
demonstrăm că avem această
capacitate.

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

Am un stil managerial orientat
spre nevoile angajatului. Port,
ori de câte ori timpul îmi
permite, discuții unu la unu, în
care îi ascult și încerc să le ofer
toate instrumentele necesare
pentru a putea să-și desfășoare
activitatea în condiții cât mai
lipsite de stres. Încerc să-l
conving pe fiecare că poate mai
mult, doar că trebuie să ai
curajul să încerci. Am observat

că randamentul lor a crescut, iar
motivarea, de cele mai multe
ori, vine din interiorul fiecăruia. 
Recrutarea nu este deloc
ușoară, dar pun foarte mare
accent pe adaptabilitate și pe
flexibilitate. Vreau ca toți cei
care aleg să intre în echipa
TARUS Media să gândească
“outside the box”. Nu îmi doresc
roboți, respect omul care își
susține părerea cu argumente,
dar și pe cel care știe să-și
recunoască vina și să învețe din
greșeli.

ce strategie de dezvoltare aveți
pentru 2019?

La finele fiecărui an tragem linie
și analizăm cum a fost anul, ce
acțiuni ne-au adus rezultate, dar
și ce demersuri nu au generat
rezultatele dorite.
Pentru anul 2019 ne dorim să ne
impunem în piața publicațiilor
medicale ca un furnizor de
produse cu înalt conținut
științific, care aduc în ritm
susținut la cunoștința abonaților
noștri, și nu numai, binevenitele
noutăți din sfera sănătății, în
general, și din cea a medicinei în
special.
Ne vom strădui să avem o
prezență și mai activă în mediul
on-line, pentru care manifestă
un interes foarte mare mai cu
seamă segmentul tânăr al
cadrelor medicale și studenții
mediciniști. 
Și, bineînțeles, vom continua să
organizăm evenimente de nișă,
menite să aducă publicului
participant informații de interes
deopotrivă practic și teoretic,
atât din perspectivă medicală
cât și din cea legislativă sau
normativă.

mircEa fica 
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niunea Profesiilor
Liberale din
România (UPLR)
și Editura

Universul Juridic au organizat
luni, 5 noiembrie 2018, la
Palatul Patriarhiei, cea de-a
XI-a ediție a evenimentului
Ziua Profesiilor Liberale. CEC
Bank a fost partener al
conferinței.
În prima parte a zilei s-a
desfășurat evenimentul cu
tema „rolul și viitorul
profesiilor liberale din
românia”.
președintele uplr, adrian
Vascu a subliniat faptul că se
impune elaborarea unei legi
cadru a profesiilor liberale,
care să armonizeze și sa
îmbunătățească aspectele
diferite ale modului de
funcționare actual.
Caracteristice pentru aceste
profesii sunt existenţa unui
cod de etică, pregătirea
profesională continuă şi
confidenţialitatea relaţiilor
cu clientul.
Prezent la eveniment,
ministrul justiției, tudorel
toader a subliniat că este
posibilă şi necesară o
consolidare a profesiilor
liberale. “Ministerul Justiţiei
a fost şi rămâne un
susţinător al reglementărilor
legale şi al adoptării

statutelor de exercitare a
profesiilor liberale în acest
domeniu”, a arătat Tudorel
Toader.
La rândul său, robert
cazanciuc, președintele
comisiei juridice, de numiri,
disciplină, imunități și
validări a senatului
româniei a remarcat
importanța UPLR și a
asociațiilor membre. El a
precizat că în comisia pe
care o conduce se dezbat în
prezent câteva proiecte

importante pentru profesiile
juridice, invitându-i pe
reprezentanții acestora la
dezbateri. “Este nevoie de
un dialog susținut pentru a
dezvolta profesiile liberale”,
a apreciat Robert Cazanciuc.
președintele consiliului
național al întreprinderilor
private mici și mijlocii din
românia, florin jianu a
anunțat că CNIPMMR oferă
UPLR un loc în Consiliul
Economic și Social. El a
criticat calitatea actului

legislativ, amintind faptul că
Executivul a adoptat prin
ordonanță de urgență
modificări importante în
legislația care reglementează
insolvența.
La această conferință, au mai
avut prezentări următorii:
EugEn șușu – Secretar

General Adjunct, Consiliul
Concurenței 

prof. univ. dr. VasilE
rĂilEanu – Prorector,
Academia de Studii
Economice București

Profesiile liberale 
au nevoie de unitate

u



conf. univ. dr. pEtruț
ciobanu – Vicepreședinte,
Uniunea Națională a
Barourilor din România

dan manolEscu –
Președinte, Camera
Consultanților Fiscali

notar public carmEn dima –
membru al Consiliului Uniunii
Naționale a Notarilor Publici
din România

dr. ciprian tEodor
miHĂilEscu – Președinte,
Camera Auditorilor Financiari
din România

niculaE bĂlan – Președinte,
Uniunea Națională a
Practicienilor în Insolvență din
România

dana ababEi – Președinte,
Asociația Națională a
Evaluatorilor Autorizați din
România

nEagu udroiu – publicist,
reprezentantul Uniunii
Ziariștilor Profesioniști din
România (UZPR) 

dorin ciobanu –
Președinte, Asociația
Lichidatorilor și
Administratorilor din
Republica Moldova (ALARM)

În a doua parte a zilei a avut loc
conferința cu tema modificarea
ordonanței nr. 2/2000.
perfecționarea cadrului legal al
expertizei judiciare.
Specialiști din cadrul Ministerului
Justiției, Consiliului Superior al
Magistraturii, Înaltei Curți de
Casație și Justiție împreună cu
reprezentanții profesiilor liberale
au explicat necesitatea actualizării
actului normativ care
reglementează expertiza judiciară. 
Principala concluzie a
evenimentului este că se impune
creșterea onorariilor de care
beneficiază în prezent experții
judiciari, având în vedere munca
depusă și complexitatea
dosarelor în care este folosită
expertiza lor.

desPre uPlr

Uniunea Profesiilor Liberale din
România este o organizație
neguvernamentală, apolitică,
înființată la data de 11 iunie 2001,
în baza Ordonanței Guvernului nr.
26/2000, dobândind personalitate
juridică prin înscrierea sa în
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
ținut la Judecătorie. Uniunea
Profesiilor Liberale din România
este formată din asociații de
profesii liberale și este deschisă
aderării tuturor organizațiilor
profesionale,  persoane juridice
care îndeplinesc condițiile
prevăzute în Statutul său. UPLR
reprezintă aproximativ 85.000
membri ai organizațiilor
profesionale. Uniunea Profesiilor
Liberale din România este
membru cu drepturi depline al
Consiliului European al Profesiilor
Liberale - CEPLIS și al Uniunii
Mondiale a Profesiilor Liberale –
UMPL.

Ministerul Justiţiei
a fost şi rămâne
un susţinător al
reglementărilor
legale şi al
adoptării
statutelor de
exercitare a
profesiilor liberale
în acest domeniu.”

Tudorel Toader,
ministrul Justiției
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rmându-şi
tradiţia de
iniţiator al
instituţiilor

economiei româneşti
moderne, Camera
bucureșteană premiază de
un sfert de veac
consecvenţa dezvoltării şi
contribuţia la construirea
unui ţesut economic
complex, cu impact
măsurabil asupra evoluţiei
ecosistemului economie-
societate. Dincolo de
reprezentarea intereselor
comunității de afaceri și de
obiectivele noastre
generale, ne-am asumat
încă un rol important. Acela
de a face cunoscute:
proiecte, idei de afaceri,
stiluri de management care
să inspire și să motiveze
noul val de antreprenori,
antreprenori care să ducă
economia românească cu un
pas în față și să contribuie la
reducerea decalajelor față
de economiile vestice”, a
afirmat prof. univ. dr. ing.
Sorin Dimitriu, preşedintele
Camerei de Comerț și
Industrie Bucureşti, în
deschiderea celei de a XXV-a
ediții a Topului firmelor din
Capitală, eveniment care s-a
desfășurat în 31 octombrie
2018.
La eveniment au participat,
alături de oameni de afaceri

de succes, personalităţi
marcante ale lumii
academice, oficialităţi de la
nivelul administrației şi
organizaţiilor
neguvernamentale. Printre
personalităţile care au
onorat invitaţia Camerei
bucureştene s-au aflat: prof.
univ. dr. Emil
Constantinescu, fost
președinte al României;
prof. dr. ing. Ecaterina
Andronescu, senator,
președintele Senatului
Universității Politehnica
București (UPB); Paula
Pârvănescu, secretar de stat
în cadrul Ministerului
pentru Mediul de Afaceri,

Comerț și Antreprenoriat;
prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, rectorul ASE;
Mihnea Costoiu, rectorul
UPB; prof. dr. ing. Anton
Hadăr, vicepreședintele
Senatului Universității
Politehnica București; Virgil
Popescu, vicepreşedinte al
Comisiei de industrii şi
servicii din Camera
Deputaţilor; Bogdan
Chirițoiu, președintele
Consiliului Concurenței;
Andrei Dimitriu, director
general al Filarmonicii
„George Enescu”; Marian
țigănuș, viceprimar,
Primăria sectorului 5; Mihai
Ionescu, preşedintele

Asociaţiei Naţionale a
Exportatorilor şi
Importatorilor; Nicolae
Mirică, secretar general al
Uniunii Profesiilor Liberale
din România; Sterică
Fudulea, membru al
Consiliului Permanent al
CNIPMMR.
Potrivit metodologiei de
top, dintre cele 130.653 de
firme cu sediul social în
Capitală, care au depus
bilanţul aferent anului 2017,
au îndeplinit criteriile de
eligibilitate 41.987 firme,
adică 32,1% din total. Dintre
acestea, Camera
bucureşteană premiază
6.922 firme, adică 16,5% din

topul firmelor din București, 
un sfert de veac de performanță recunoscută

“u



totalul firmelor considerate
eligibile. În vederea realizării
unui clasament cât mai
obiectiv, firmele
câştigătoare au fost
structurate pe şapte
domenii de activitate:
cercetare-dezvoltare şi high
tech; industrie; construcţii;
servicii; comerţ; turism;
agricultură, pescuit,
piscicultură şi, în cadrul
fiecărui domeniu, pe cinci
clase de mărime:
întreprinderi foarte mari,
mari, mijlocii, mici şi
microîntreprinderi.
Important de subliniat este
faptul că dintre cele 6.922
firme premiate de Camera
bucureșteană 3.380 de
firme au intrat și în Topul
național, reprezentând 27%
din totalul companiilor
premiate la nivelul întregii
țări. Datele statistice indică
faptul că 54% dintre
entitățile premiate la nivel
național la domeniul
cercetare-dezvoltare și
hightech provin din Capitală,

ca de altfel și 40% din
companiile ce activează în
turism, 37% dintre laureații
din domeniul servicii și 34%
din comerț.
Pe lângă distincțiile
acordate pentru rezultatele
economice obținute în anul
2017, în cadrul
evenimentului au fost
decernate trofee de

excelenţă companiilor care
în ultimii cinci ani s-au clasat
pe prima poziţie în
competiţia elitelor, trofeul
„George G. Assan”, firmei
ZAREA SA pentru „Brandul
românesc al anului” și
trofeul „Ioan V. Socec”
Televiziunii Digi 24, pentru
proiectul România Fast
Forward. 
De asemenea, au fost
acordate o serie de trofee
de excelență: Universității
Politehnica București,
pentru împlinirea a 200 de
ani dedicați instruirii
tinerilor; Radio România
Actualități, pentru 90 de ani
de activitate în serviciul
public; Agenției Naționale
de Presă AGERPRES –
pentru obiectivitate și
profesionalism în reflectarea
fenomenului economic;
televiziunii Antena 3 –
Emisiunea Income Magazine
– pentru promovarea
informației economice de
calitate; Televiziunii Române
– Emisiunea Investiți în
România, pentru

promovarea oportunităților
de afaceri oferite de țara
noastră, București FM,
pentru proiectul „Eu aleg
România”, Institutului de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Mecatronică și Tehnica
Masurării – INCDTM, pentru
susținerea activității de
dezvoltare a cercetării. Au
fost acordate 5 diplome de
excelență, după cum
urmează Iancu Guda, pentru
proiectul „De ce eșuează
companiile. 10 greșeli și 100
de soluții”, Constantin
Rudnitchi, RFI, pentru
emisiunea Business on Air;
Răsvan Roceanu, București
FM, pentru emisiunea
„Strada de business”,
Florentina Varga, Radio
România Actualități, pentru
obiectivitate și
profesionalism în reflectarea
fenomenului economic,
Alexandru Rusu, Radio
România Actualități, pentru
emisiunea „Serviciul de
noapte”.
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