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edacția Legal
Magazin a decis să
editeze publicația
specială Lady

Lawyer la finalul anului 2013.
Prima ediție a apărut în aprilie
2014. Au urmat edițiile din
aprilie 2015 și decembrie
2015. 
În această ediție, veți
descoperi o serie de doamne
avocat care sunt adevărate
modele pentru colegele mai
tinere. 
La baza succeselor lor au stat
tenacitatea, pasiunea,
viziunea, inovația, abilitatea de
a conduce echipe, rigoarea
profesională și capacitatea de
a stabili parteneriate durabile
în interesul societăților în care
activează.
Gala Lady Lawyer este o
premieră pe plan naţional şi

doreşte să celebreze doamnele
care au reuşit să se impună de-
a lungul timpului în această
profesie, să evidenţieze cariere
de succes, dar şi să reliefeze
faptul că, în România, femeile
sunt o adevarată forţă în
avocatură.

În Baroul București activează
8.771 de avocați definitivi,
dintre care 5.373 sunt doamne
(peste 61% din total). Nu
există statistici precise, însă
procentul doamnelor care sunt
avocați parteneri în marile
societăți de avocatură nu
depășește 40%. Aici este un
mare potential de creștere.

Este îmbucurător faptul că la
nivel UNBR s-a constituit
grupul de lucru ”Avocatura
2025” care are misiunea de a

realiza un studiu prin care să
fie identificate direcțiile de
dezvoltare ale profesiei de
avocat în context național,
european și global,
perspectivele profesiei de
avocat în funcţie de evoluţia
contextului economic,
demografic, politic, social și
tehnologic. 

Potrivit rezultatelor studiului
global “Tendințe în serviciile
juridice”, realizat de RSG
Consulting la cererea Deloitte
Legal, piața serviciilor juridice
trece prin transformări
radicale datorate
reglementărilor tot mai
complexe, riscului crescut în
arii multiple, evoluției
economiei digitale și  presiunii
continue privind reducerea
costurilor.

Nevoia de modele

de MiRCea FiCa, editor Coordonator
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8 a crescut inovaŢia la nivelul
serviciilor avocaŢiale
interviu cu iuliana dejescu, avocat Partener, Vilau | asoCiaŢii

10 noi credem în mod autentic în a
doua şansĂ în business
interviu cu aNdReea CioNCa aNgheloF, Managing Partner, CitR

13 managerii români ar trebui sĂ
cunoascĂ necesitatea protejĂrii
businessului
interviu cu alina tugearu, avocat Partener, Zamfirescu
Racoţi & Partners

14 angajatorii apreciazĂ
transpunerea directivelor uniunii
europene în legislaŢia naŢionalĂ
interviu cu Monica georgiadis, avocat Partener şi
Coordonatoarea Practicii de dreptul Muncii, dla Piper dinu

16 acordĂm o importanŢĂ deosebitĂ
domeniului de eticĂ şi compliance în
afaceri
interviu cu  Maria Cristina Mitu, Managing Partner, Mitu şi
asociaţii

18 companiile se îndreaptĂ spre
proceduri de prevenire a insolvenŢei
interviu cu Mirela Metea, Partner & head of Restructuring &
insolvency department

20 libera circulaŢie a capitalului
antreneazĂ mobilitatea forŢei de
muncĂ
interviu cu ana-Maria hriţuc, avocat Partener,
„Protopopescu, Puşcaş şi asociaţii”

22 zrp se distinge prin profesionalism,
flexibilitate şi orientare spre rezultat
interviu cu elena iacob, avocat Partener, Zamfirescu Racoţi
& Partners

24 transparenŢa sporitĂ este
esenŢialĂ pentru menŢinerea
încrederii cetĂŢenilor 
interviu cu  Mirela iovu, Vicepreşedinte, CeC Bank

28 încrederea nu se afirmĂ, ci se
construieşte prin angajamentul faŢĂ
de nevoile clientului şi valori
interviu cu Monica livescu, avocat Partener, sCa livescu &
asociaţii

31 alexandra radu şi delia belciu, doi
dintre partenerii stratulat
albulescu

32 prevenŢia şi avocatul responsabil
cu prevenŢia - elementele esenŢiale
ale programelor de eticĂ şi
conformitate
articol de avocat ioana laeş-ichim, avocat senior,
Conformitate & Prevenţia infracţiunilor economice, dla
Piper

34 în slujba clientului - om
interviu cu Corina Floruţ, avocat Partener, Cabinet individual
Floruţ daniela - Corina

35 suntem dinamici şi flexibili ca şi
piaŢa în care ne desfĂşurĂm activitatea
interviu cu Marta Popa, senior Partner, Voicu & Filipescu

36 asistĂm la o creştere severĂ a
complexitĂŢii cauzelor de partaj
interviu cu diana-iulia olaC, avocat asociat, “olaC,
BeCheaNu” societate Civilă de avocaţi

38 managerii români pun mai mare
preŢ pe portofoliile de proprietate
industrialĂ
interviu cu Claudia Jelea, avocat Partener, Jlaw (Claudia
Jelea law office)

40 pentru mine profesiade avocat
rĂmâne o menire
interviu cu Cristina trăilă, avocat Partener, trăilă & Jitariu

42 sunt încântatĂ de creşterea
interesului antreprenorilor români
pentru asigurarea protecŢiei
drepturilor de proprietate intelectualĂ
interviu cu irina albuşel, avocat Partener, albuşel law office

44 dreptul familiei are sufletul lui
interviu cu Nora drulea, avocat Partener, Cabinet avocat
Nora Cosmina drulea

46 isolex crm, din respect pentru
profesie!

48 ladY lawYer profiluri
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sunteți doctor în drept la uni -
versitatea din bucurești și aveți
un master profesional și cursuri
postuniversitare în dreptul afa -
cerilor la universitatea paris i
pantheon sorbona. cât de mult
vă ajută în carieră aceste spe -
cia lizări?

Mă ajută foarte mult. Combinaţia
dintre dreptul afacerilor şi
drepturile omului, dublată de
perspectiva învăţământului din
altă ţară, reprezintă evident un
avantaj major. Parafrazând un
mare profesor, ca avocat trebuie
să înţelegi foarte bine principiile
fundamentale şi să cauţi să vezi
esenţa instituţiilor, nu să inter -
pretezi un text izolat, rupt de
context. Şi apoi este important să
corelezi dispoziţiile interne cu
interpretarea – corectă sau nu –
a Curţii Constituţionale, a Curţii
de la Strasbourg, a Înaltei Curţi.
Specializările în dreptul afacerilor
şi drepturile omului oferă pers -
pec tive nebănuite asupra rapor -
turilor juridice dintre profesionişti
şi deseori soluţii la probleme
aparent insurmontabile.

sunteţi avocat din anul 2000,
având o evoluție constantă.
re cent v-ați mutat într-un se diu
nou. ce strategie de dezvoltare
aveți în perioada următoare?

« Dezvoltare » este  un termen
care nu reflectă decât parţial
ceea ce urmărim. Am fost mereu
de părare că toate produsele
fabricate industrial conţin inevi -
tabil substanţe menite să uşureze
procesul de fabricaţie, care sunt
însă nocive pentru calitatea
produ sului. Spre deosebire de
acestea, produsele artizanale au
calitatea de a reprezenta exact
rezultatul nevoilor beneficiarilor,

cu diferenţe şi nuanţe în funcţie
de situaţia concretă a acestora.
Prin urmare, strategia de
dezvoltare este aceea de evoluţie
la nivel cantitativ doar până unde
nivelul calitativ să poată creşte în
acord cu evoluţia pieţei. 

sunteţi titularul unui cabinet
de avocat cu 8 avocaţi. prin ce
se caracterizează stilul dum -
nea voastră de leadership?

Probabil că ar fi prea simplu să
răspund că ceea ce mă reprezintă
este munca. Un mare actor
spunea « unde excelez eu este
ridicola mea etică a muncii. În
timp ce alţii dorm, eu muncesc.
În timp ce alţii mănâncă, eu
lucrez. Talentul îl ai natural.
Iscusinţa este obţinută doar prin
ore şi ore şi ore de exersat. Nu
există nicio cale uşoară,
indiferent cât de talentat eşti.
Talentul tău va eşua dacă nu eşti
iscusit. Dacă nu lucrezi cu
adevărat, dacă nu te dedici spre a
fi mai bun şi mai bun în fiecare zi,
nu vei fi capabil să comunici cu
persoanele care au aceeaşi
iscusinţă ca şi tine ». Mă regăsesc
deplin în aceste cuvinte.

care sunt punctele forte ale
echipei dumneavoastră de
avocați și experți paralegal?

Ceea ce caracterizează echipa
noastră este că ne-am stabilit
nişte valori şi nu ne-am abătut de
la limitele impuse de acestea. Am
crezut mereu în principiul
preeminenţei dreptului şi am
urmărit întotdeauna respectarea
acestuia. Acest lucru a creat un
grup de concepţii similare despre
avocatură, absolut necesare
pentru realizarea de proiecte
comune.

cât de importante sunt încre -
de rea, credibilitatea și noto rie -
ta tea profesională pe care le
tran smite avocatul clienților săi?

Cred că cel mai important lucru
este credibilitatea, care însă
trebuie creată pe elemente
concrete şi nu iluzorii.
Notorietatea profesională ar
trebui să reflecte credibilitatea,
dar acest lucru este valabil numai
uneori. Încrederea este
dobândită de client pas cu pas în
relaţia cu avocatul. Nu cred că
există încredere de la început,
oricare ar fi notorietatea
avocatului, care este importantă,
dar nu este decisivă. Cred că este
mai important ca avocatul să se
concentreze pe serviciile prestate
în această calitate decât pe
transmiterea încrederii sau
crearea notorietăţii, deoarece, în
condiţii normale, acestea sunt
inerente unei activităţi realizate
cu profesionalism. 

aveți o expertiză redutabilă în
drepturile omului. în 2010 ați
câștigat singurul proces pilot la
cedo, în urma căruia românia
a fost obligată să-și schimbe
legislația din domeniul retro -
cedărilor imobilelor preluate
abuziv. cum se aplică acest act
normativ (legea nr. 165/2013)
și când estimați că se vor finali za
dosarele de restituire a pro prie -
tăţilor confiscate din românia?

Personal am avut şi mă tem că
trebuie să continui să am o
părărere extrem de proastă
despre felul în care Statul Român
a înţeles să gestioneze problema
imobilelor preluate abuziv,
începând cu adoptarea legilor de
restituire, continuând cu aplicarea
acestora şi finalizând cu

Am crezut mereu 
în principiul
preeminenţei
dreptului şi am
urmărit
întotdeauna
respectarea
acestuia. Acest
lucru a creat un
grup de concepţii
similare despre
avocatură, absolut
necesar pentru
realizarea de
proiecte comune.

Un Avocat ştie că
există mereu
posibilităţi
nelimitate de a se
pune în slujba
Clientului, deoarece
Avocatura îi
conferă privilegiul
de a putea alege
între soluţiile
multiple la orice
întrebare. 
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executarea hotărârii instanţei
europene. Teoretic, există un
termen maxim de finalizare a
procedurilor, însă practic, având
experienţa incoerenţei proce -
durilor administrative, consider că
există şanse mari ca acesta să nu
fie respectat. Spun asta cu tris te ţe,
deoarece constat că Statul Român
se complace, indiferent de
consecinţe, în calitatea de debitor
pe care singur şi fără constrângeri
externe a înţeles să şi-o asume.
Dacă ar fi să analizez această
problemă la nivel istoric, cred că
felul cum s-a gestionat problema
restituirii imobilelor naţionalizate
concurează ca nelegalitate cu felul
cum au fost preluate abuziv
imobilele respective. Sper însă ca
punerea în aplicare a Legii nr.
165/2013 să mă contrazică.

în afara cauzelor cu imobile pre -
luate abuziv cu ce alte cauze aţi
mers la cedo?

Avantajul specializării în
drepturile omului constă în aceea
că putem pregăti dosarul încă de
la nivel intern pentru o eventuală
plângere individuală la Strasbourg.
Din fericire, de cele mai multe
ori, invocarea faptului că
drepturile omului sunt garantate
printr-un tratat multilateral cu
forţă supra-constituţională are
succes şi se evită astfel sesizarea
instanţei europene. Totuşi, există
situaţii în care recunoaşterea
violării şi repararea prejudiciului
nu se întâmplă în urma epuizării
căilor interne. În asemenea
cazuri, recurgerea la o instanţă
internaţională devine necesară. 
Majoritatea cauzelor cu care am
mers la CEDO sunt fiscale –
surprinzător, aş putea spune,
având în vedere că în principiu
problemele în materia fiscală
exced competenţei instanţei

europene, caracterul public al
raportului între contribuabil şi
colectivitate rămânând
predominant. Totuşi, probabil
tocmai acest caracter conduce
uneori la încălcarea dreptului de
proprietate privată şi generează
prejudicii majore contribuabililor,
devenind astfel aplicabilă ga ran -
ţia respectării drepturilor omului,
asumată de Statul Român. 

într-un articol publicat anul
trecut în revista noastră, lady
lawyer, spuneați următoarele:
“am reuşit să schimbăm con -
cepte şi concepţii şi să obţinem
rezultate spectaculoase, care
ne-au creat sentimentul că
trăim cu adevărat avocatura”.
ce concepte și concepții mai
trebuie schimbate în sistemul
nostru juridic?

Sistemului juridic românesc îi
lipseşte încă eficienţa care ar
trebui să caracterizeze un stat de
drept. Unul dintre principiile
fundamentale ar trebui să fie
preeminenţa dreptului, care ar
trebui înţeles şi aplicat ca atare,
într-un timp care să nu îi afecteze
eficienţa. Se întâmplă uneori ca
diverse concepţii, fără legături
logice cu conceptele statului de
drept, să aibă prioritate într-un
sistem care, probabil pentru că
suferă de unele lipsuri materiale,
face compromisuri. 

totodată, ați evidențiat faptul
că avocatura este o artă, și nu o
simplă prestare de servicii, fă -
când o comparaţie cu baletul,
pentru care este nevoie atât de
forţă, cât şi de graţie. vă rugăm
să detaliați.

Acela care exercită această
profesie fără implicare efectivă

nu cred că este Avocat, ci
rămâne avocat. Diferenţa este
majoră. Un Avocat nu este un
singur om, ci este el însuşi o
echipă de lucrători în slujba
Clientului, care urmăreşte să
treacă de argu mentele evidente
şi să ajungă la soluţia optimă.
Avocatura presupune loialitate
din partea Avocatului, pe fondul
altor cali tăţi, precum viziune şi
perse verenţă. Avocatura
înseamnă interacţiune cu
Oameni, care nu se poate face
mecanic, nici în raportul cu
Clientul, nici faţă de adversar. Un
Avocat ştie că există mereu
posibilităţi nelimitate de a se
pune în slujba Clientului,
deoarece Avocatura îi conferă
privilegiul de a putea alege între
soluţiile multiple la orice
întrebare.  

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

Având şi experienţa franceză, în
calitate de avocat înscris şi în
Baroul Paris, aş putea spune că
este absolut imperioasă
creşterea nivelului de educaţie
juridică în ţara noastră. Nu mă
refer neapărat la cunoaşterea
legilor, care în sistemul legislativ
român ridică dificultăţi şi pentru
jurişti din lipsei unei coerenţe de
reglementare, ci la cunoaşterea
unor principii şi instituţii de
drept, care ar putea reprezenta
deseori fundamentul unor
răspunsuri coerente chiar în
lipsa cunoaşterii legilor
aplicabile. 
Avocaţii ar putea participa, într-
un cadru organizat de barouri
sau de alte instituţii cu activitate

Fără să am
pretenţii că deţin
adevărul absolut
despre necesarul
unui tânăr avocat,
aş spune că în
primul rând trebuie
să aibă chemare,
iar în al doilea rând
este imperios să
aibă răbdare. Cele
două calităţi
trebuie să coexiste
de la început,
deoarece fără
acestea este
imposibil să te
concentrezi asupra
scopului final –
acela de a fi
Avocat.
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în domeniu, la diseminarea
unor informaţii de bază
privind câteva elemente de
drept civil, constituţional,
penal sau administrativ.
Pentru a anticipa un contra-
argument, aș spune că acest
lucru ar ajuta profesia de
avocat pentru că ar
conştientiza opinia publică
despre rolul avocatului şi
despre dificul tatea activităţii
acestuia.
Cea mai importantă ar fi
conştientizarea faptului că
dreptul şi justiţia sunt
chestiuni care necesită
specializare.

ce le sfătuiți pe tinerele
doam ne care încep o ca -
rie ră în avocatură?

Fără să am pretenţii că deţin
adevărul absolut despre
necesarul unui tânăr avocat,
aş spune că în primul rând
trebuie să aibă chemare, iar
în al doilea rând este
imperios să aibă răbdare.
Cele două calităţi trebuie să
coexiste de la început,
deoarece fără acestea este
imposibil să te concentrezi
asupra scopului final – acela
de a fi Avocat. Orice alte
calităţi, deşi deseori necesare,
nu sunt la fel de importante.
Cred că deseori tinerii
absolvenţi pierd din vedere
faptul că Avocatura este o
profesie unde nu se acceptă
jumătăţile de măsură. Prin
urmare, tinerii avocaţi ar
trebui să privească cu
seriozitate maximă activitatea
profesională, urmând să aibă
şi beneficiile – materiale şi
morale – aferente.

mircea fica 

av. claudia apostol

av. mĂdĂlina cioran av. oana iacob av. adelina petcu

av. alexandra popoiu av. daniela dobroiu av. simona boroş
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Parteneriatul
presupune
îmbrățișarea
acelorași valori
profesionale și etice
și, mai mult decât
atât, se hrănește
din încrederea
reciprocă a tuturor
membrilor echipei. 

Credibilitatea și
notorietatea
profesională sunt
valori esențiale
pentru un avocat,
pentru că ele sunt
sursele încrederii pe
care clienții o au în
actul avocațial.

aveți o experiență de peste 15
ani în proiecte de fuziuni și achi -
ziții, corporate și real estate,
fiind implicată în tranzacții
transfrontaliere și privatizări
de renume și reprezentând un
număr mare de investitori
români și străini în proiectele
realizate în romania.  cât de
importantă este încrederea,
credibilitatea și notorietatea
profesională pe care o tran smi te
avocatul clienților săi?

Credibilitatea și notorietatea
profesională sunt valori esențiale
pentru un avocat, pentru că ele
sunt sursele încrederii pe care
clienții o au în actul avocațial. Pe
parcursul celor aproape 17 ani de
activitate în cadrul profesiei, am
căutat să nu trădez nicio clipă
încrederea clienților, urmărind în
permanență să asigur buna
reputație și calitatea serviciilor
avocațiale oferite. 

ați  terminat facultatea de
drept din cadrul universității
bucurești în anul 2000. cum
percepeți nivelul actual de de -
ter minare/implicare al tine rilor
absolvenți de drept?

VILăU I ASOCIAțII sprijină și sus ți ne
programele de practică derulate
la inițiativa asociațiilor studen -
ților, ca și modalitate concretă de
familiarizare a viitorilor noștri
colegi cu exigențele și, în egală
măsură, cu frumusețea profesiei
de avocat, în cadrul unei forme
colective de exercitare.  
Cu acest prilej am cunoscut tineri
ambițioși, bine pregătiți și dornici
de a învăța, alături de care m-aș
bucura să lucrez.  
Aș spune că ar fi nevoie de un
plus de răbdare, perseverență și
loialitate, pentru a putea deveni

un bun practician, care să inspire
încredere echipei, clienților și
care să contribuie la consolidarea
prestigiului profesiei. Răbdare în
a asculta și înțelege cu adevărat
pe cel din fața ta, perseverență în
cercetare și în cunoaștere și
loialitate față de client și profesie,
toate aceste valori sunt cele care
definesc personalitatea unui
avocat respectat.  

în acest an ați acordat asis -
tență juridică unei societăți din
românia în legătură cu o in ves -
tiție de tip “business an gel” rea -
lizată de un inves titor aus tri ac
pentru susținerea conce perii,
dezvoltării și pro movării unei
soluții tehnice cu multiple
scopuri industriale, dar mai
ales medicale. vă rugăm să ne
dați mai multe amănunte
despre această investiție.

Având în vedere rigorile profesiei
noastre nu pot intra în multe
detalii despre această investiție.
Dar vă pot spune că este un
proiect în care cred și care va
ajuta la creșterea calității vieții
multora. Este realizat de tineri
deosebiți, cu idei extraordinare și
curaj de a le pune în practică. În
prezent, proiectul a fost acceptat
în două dintre cele mai
importante pre-acceleratoare de
business din zonă (MVP Academy
și Ricap ) și a câștigat concursul
Get în the Ring (România),
urmând să participe la Singapore

pentru finală. De asemenea,
proiectul este în finala
competiției The Venture ( faza pe
România), organizată de Chivas.  

care sunt atuurile stilului de
organizare și de leadership
impus de dumneavoastră? 

Cred că dialogul constructiv și
echilibrat, atitudinea pozitivă și
încurajarea spiritului de echipă. 

cât de importantă este o rela -
ție adevărată de partene riat
pentru fondatorii societății și
pen tru ceilalți membri ai echi pei? 

Existența unui adevărat parte -
neriat este esențială. Parte -
neriatul presupune îmbrățișarea
acelorași valori profesionale și
etice și, mai mult decât atât, se
hrănește din încrederea recipro -
că a tuturor membrilor echipei. 

cum percepeți competiția exis -
tentă în avocatura de business
din țara noastră?

Ultimii ani, marcați de o criză
pro fundă, dar și de o revenire
firavă a vieții economice româ -
nești, au afectat, în bună măsură,
și piața avocaturii de business
prin fragmentări ale unora dintre
echipele existente și apariția
unor noi firme for ma te din
avocați de pres ti giu. Acest

a crescut inovaţia 
la nivelul serviciilor avocaţiale
interviu cu iuliaNa deJesCu, avocat asociat, Vilau | asoCiaŢii
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fenomen a determinat o
creștere a inovației la nivelul
serviciilor avocațiale, o
suplimentare a eforturilor de
diferențiere în ceea ce
privește modul de atragere a
clientelei și o specializare
mai pronunțată la nivelul
firmelor medii și mici de
avocatură. Sperăm să putem
vorbi în câțiva ani de o
maturizare a pieței, sub
toate aspectele. Din această
perspectivă, clienții sunt, cu
siguranță, câștigători.

potrivit rezultatelor stu -
diu lui global “tendințe în

serviciile juridice”, realizat
de rsg consulting la cere -
rea deloitte legal, piața
serviciilor juridice trece
prin transformări radicale
datorate regle men tărilor
tot mai com plexe, riscului
crescut în arii multiple,
evoluției economiei digi -
tale și  presiunii continue
privind reducerea costu -
rilor. cum vedeți evoluția
pieței avocaturii în româ -
nia, în acest context? 

Dreptul la apărare nu poate
fi exercitat în exclusivitate pe
calea unui chestionar sau
prin validarea cu “adevărat”

sau “fals” a unui anumit
context factual. Avocatura
este o profesie care se
adresează omului, în toate
ipostazele lui sociale și
profesionale. Încrederea și
dialogul confidențial sunt
fundamentale. 
Este adevărat că există o
presiune pe costuri în
numele “eficienței finan -
ciare”. Istoria economiei
mondiale ne arată că astfel
de episoade sunt urmate de
perioade în care accentul
cade pe bunăstarea socială și
economică, acest fenomen
manifestând ciclicitate.
Revoluția digitală este o

realitate, însă în contextul
amplificării fenomenului
infracționalității cibernetice
și al creșterii gradului de
sofisticare a tehnologiilor și
soluțiilor folosite, ne aștep -
tăm  ca în viitorul apropiat,
problema costurilor utilizării
tehnologiei să fie de
asemenea pusă în discuție. 

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

În mod natural o femeie este
mai înclinată spre dialog,
perseverență și răbdare. Este
însă nevoie și de curaj,
determinare și asumare, în
orice profesie, și cu atât mai
mult în avocatură.  

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

Trebuie să recunosc că sunt
norocoasă să am parte de o
familie minunată. Sprijinul
soțului (la rândul lui avocat),
bucuria copiilor, aprecierea
prietenilor mă ajută să
găsesc starea de liniște și de
bună dispoziție după o zi
intensă de lucru. 
Nu cred că am timp suficient
pentru a-mi cultiva un
hobby în adevăratul sens al
cuvântului. Însă cititul unei
cărți, mersul la cinema sau
discuțiile cu prietenii sunt
momente pe care le
apreciez cu adevărat.  

mircea fica 



10 www.legalmagazin.ro ediŢie specialĂ decembrie 2016


la

dY
 la

W
Ye

R

Noi credem în mod autentic 
în a doua şansă în business
interviu cu aNdReea CioNCa aNgheloF, Managing Partner, CitR

citr este cea mai puternică
societate de insolvență din
românia, cu biroruri în bu -
curești, ilfov, cluj-napoca,
brașov, oradea, timișoara,
satu-mare, galați și sibiu.
Știm că dumneavoastră
sun  teți managing partner
citr. cum este organizat în
pre zent grupul dumnea -
voastră? 

Compania are acționariat
100% românesc și a fost
înființată în 1999, însă în
anul 2006 am creat brandul
Casa de Insolvență
Transilvania, pe care l-am
simplificat ulterior, acum se
numește CITR. În 2014, ne-
am dezvoltat și mai mult
serviciile și am creat CITR
Group, sub umbrela căruia
se află trei companii: CITR,
CIT Restructuring – divizia
care oferă servicii de
restructurare în afara insol -
venței și CIT Resources –
companie specializată  în
oportunităţi de investiţii. În
ceea ce privește conducerea,
Andrei Cionca este preșe din -
tele grupului, Vasile Godîncă
– Herlea este CEO CITR și
coor donează activitățile
com paniei alături de echipa
de con ducere din care face
par te, Alexandru Tănase e
Mana gi ng Partner si coor do -
neaza zona Transilvaniei,
Rudolf Vizental este CEO CIT

Resources, iar Anca Manițiu
este CEO CIT Restructuring. 

ce rol au avut și au doam -
nele din echipa citr în evo -
luția societății?

Echipa CITR este formată din
120 de specialiști, dintre care
57 sunt femei. Meseria de
practician în insolvență este
competitivă, necesită decizii
rapide și stăpânire de sine.
Colegele mele au toate
aceste calități și chiar mai
mult decât atât, contribuind

zi de zi la succesul
companiei. În plus, datorită
unei gândiri antreprenoriale
și a unei perspective 360
specifice unei femei, de cele
mai multe ori reușesc să
schimbe percepții, să câștige
mai repede bătălia
argumentelor și să fie
negociatori mai buni. Însă, în
cele din urmă, cred că cele
mai importante calități ale
colegelor mele sunt pasiunea
pe care o dedică muncii lor,
perseverența de a lupta și de
a-și atinge obiec tivele,
precum și răbdarea de a

învăța, de a crește organic și
de a-și dezvolta abilitățile. 

la finalul acestui an ani -
versați 10 ani de la înfiin -
țare. care au fost mo men -
tele cheie în dezvoltarea
societății?

Povestea CITR a început în
anul 2000, când o echipă de
avocați și economiști din
Transilvania au înființat un
birou de insolvență, urmând
ca în 2006 să creăm Casa de
Insolvență Transilvania, cu
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planuri de extindere la nivel
național. Un punct foarte
important în istoria compa -
niei este acela în care am
fost aleși pentru gestionarea
proiectului Tractorul Brașov,
care este și astăzi cel mai de
succes proiect de lichidare
din România, legitimat de
Comisia Europeană. Astfel, în
2007, ne-am transformat
dintr-un business local într-
unul național, ne-am mutat
sediul în București și am
devenit lideri de piață dato -
rită expertizei și a portofo -
liului nostru, poziție pe care
am menținut-o până în pre -
zent. Astăzi, CITR înseamnă
peste 850 de proiecte gestio -
nate în total, 9 filiale în toată
țara - Bihor, Brașov, Bucu -
rești, Cluj, Galați, Ilfov, Satu-
Mare, Sibiu, Timiș, 120 de
specialiști și 9 echipe
pluridisciplinare de lucru.
Avem astăzi exper tiză bogată
în gestiunea proiectelor de
real estate, retail, construcții,
agricultură, transport,
industria farma ceu tică,
alimentară, a lem nului, a
încălțămintei, pro ducții ce -
ramice, panificație, extracția
și prelucrarea pro duselor
petroliere, prelu cra rea
minereurilor neferoase etc.

în acest timp ați soluționat
peste 850 de dosare de in -
solvență, ați realizat peste
80 de planuri de reorgani -
zare, gestionând active de
peste 650 de milioane de
euro și o masă credală de
peste 4 miliarde euro.
care este strategia dum -
neavoastră de dezvoltare,
ți nând cont de contextul
eco nomic și politic al
româniei?

Experiența noastră de pe
piață și specializarea
continuă ne permit să
identificăm ten dințe și să
venim în întâm pi na rea
acestora cu soluții
personalizate pentru nevoile
fiecărui client al companiei.
O tendință care nu poate fi
ignorată este scăderea ca
număr, dar creșterea ca
impact asupra economiei a
acelor companii care intră în
insolvență, în special în zona
sud-est a României. În con se -
cință, ne-am îndreptat
atenția către diversificarea
serviciilor prin care putem
oferi acum consultanță inte -
grată com pa niilor în dificul -
tate din Româ nia, prin resta -
bilirea echili bru lui economic
și redarea perspectivei în
business. 

citr este o prezență
foarte activă în cadrul
insol europe. cât de
importante sunt cone -
xiunile și parte ne riatele cu
confrații din alte state?

Ca lideri de piață, avem o
res ponsabilitate de a ne
informa și de a împărtăși
cele mai bune practici. Chiar
dacă fiecare țară are
specificul ei, cu indicatori și
evoluții diferite, cred că
putem învăța unii de la
alții, putem identi fica
tendințe la nivel inter na -
țional și ne putem
pregăti pentru
diverse scenarii.
Colegul nostru,
Radu Lotrean,
face parte
din
consiliul
INSOL

Europe, în calitate de Vice -
pre  ședinte. Din această
poziție, are misiunea de a
crea un program prin care să
contri buie la dezvoltarea
practicii insolvenței în țările
din sud-estul Europei, cu
focus principal în România,
folosind metode și cazuri de
succes realizate în țările
dezvoltate ale Europei ca
punct de ple ca re. Prin toate
acțiunile noastre, îl susținem
pentru realizarea acestei
misiuni și îmbunătă ți rea
practicilor din țară.

una dintre principalele
probleme în procedurile de
insolvență este legată de
valorificarea bunurilor
scoa se la vânzare, de multe
ori procesul de vânzare-
cum părare fiind blocat.  ce
soluții au identificat spe -
cialiștii citr pentru deblo -
carea acestui proces?

De multe ori, procedurile se
blochează din cauză că prac -
ticienii nu vând bunurile se -

chestrate

penal, deși proce dura de
insolvență obligă lichidatorii
la valorificarea bunurilor.
Sechestrul e o măsură
asiguratorie, adică statul se
asigură că, după finalizarea
procesului penal, va mai
avea ce bunuri să execute
din patrimoniul persoanei
condamnate. Măsura are
deci ca scop
indisponibilizarea bunurilor,
în vederea confiscării sau a
recuperării unei sume de
bani. Astfel, lichidatorilor le e
teamă de o eventuală acuza -
ție asupra săvârșirii
infracțiunii de sustragere de
sub sechestru, iar potențialii
cumpărători nu riscă să
achiziționeze un activ de la o
falită, radiată după vânzare,
ca mai apoi statul să-i ia
bunul. Noua lege a
insolvenței reglementează
oarecum problema, prin
art.91, bunurile se vând
libere de orice sarcini, cu
excepţia măsurilor
asigurătorii dispuse în
vedere confiscării. Cu alte
cuvinte, sechestrele dispuse
în vederea recuperării unei
creanţe sunt radiate de
drept la momentul
transferului dreptului de
proprietate.
În opinia noastră, soluţia
apare ca fiind firească, având
în vedere că exercitarea
acţiunii civile în procesul
penal nu poate să aibă ca
finalitate decât o eventuală
hotărâre prin care să se
statueze că falita datorează
o creanţă chirografară. Iar
dacă legea insolvenţei obligă
toţi creditorii la înscrierea la
masa credală, recuperarea
creanțelor trebuie să se facă
tot colectiv şi concursual în
cadrul procedurii.
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recent, comisia europeană a
propus un proiect de di rectivă
privind insol ven ţa, oferind
companiilor flexi bilitate în
operaţiunile de restructurare şi
posibi litatea ştergerii datoriilor
într-un termen de trei ani. cum
comentați?

Prin această măsură, Comisia
europeană își continuă proiectul
de susținere a antreprenorilor de
bună credință, care, dintr-o cauză
sau alta, au „experimentat” un
eșec în activitatea profesională.
Credem că e important de
subliniat că ștergerea dato riilor
nu e nicidecum vreun bonus, o
iertare. E necesar să fie privită
mai degrabă ca recompensă,
condiționată de un
comportament exemplar în
următorii trei ani în business.
Restructurarea de succes nu
aduce beneficii doar pentru

individ, sau doar pentru
companie, ci pentru întregul
mediu de afaceri. Iar câștigul nu
vine doar pe filieră economică, ci
și la nivelul experiențelor acu -
multe în urma restructurării, o
resursă valoroasă, cu potențial de
capitalizare ulterior. Din acest
motiv, dar și pentru că mediul de
busi ness românesc are nevoie ca
de aer de încurajare a unui nou
început, CITR e promo torul
acestei percepții în me diul de
business româ nesc. Noi credem
în mod autentic în a doua șansă
în business, dovadă stând zecile
de companii sănătoase pe care
le-am redact circuitului economic
autohton de-a lungul activității
noastre.

banca europeană pentru recon -
strucție și dezvoltare (berd) a
plasat românia pe primul loc în
ceea ce privește gradul de

dezvol ta re al profesiei de prac -
tician în insolvență în rân dul
țărilor evaluate, devan sând,
astfel, țări precum polonia,
ungaria, croația, rusia, litua -
nia, estonia, letonia, slovacia,
slovenia etc. ce semnifică
această poziție pentru citr?

Economia României se dife ren -
țiază încă de celelalte economii
prin faptul că e mai puțin
matură. Adică, mai vulnerabilă la
fluctuațiile pieței. Din acest
motiv, volu mul insolvențelor a
fost mult mai mare, ceea ce a
generat o implicare mai
responsabilă a practicienilor, dar
și o provocare a lor pentru
diminuarea daunelor rezultate
prin efectul de domino. Dacă în
alte țări, insolvența înseamnă, de
cele mai multe ori, doar faliment
și „igienizare” a pieței, în
România, CITR a dezvoltat cu
success un produs nou, prin
dezvoltarea soluțiilor
personalizate de reorganizare a
business-urilor în dificultate.
Pornind de la Flanco, în 2009, pe
care am reușit să îl restructurăm
în doar șase luni, iar, împreună
cu managementul de acolo, să
repunem compania pe profit
operațional după 21 de luni de
pierderi, CITR e specialist în
reorganizări, aplicând soluții de
restructurare pentru aproape
jumătate din proiectele din
portofoliu. Astfel, poziționarea pe
primul loc a României în topul
construit de BERD vine și ca o
recunoaștere a succesului
dezvoltării acestui produs, dar și
ca o imensă obligație pentru
liderul pieței de profil, de a
menține standardele profesiei,
de a inova continuu și de a
împărtăși mereu din expertiza
acumulată.

mircea fica 

Experiența noastră
de pe piață și
specializarea
continuă ne permit
să identificăm
tendințe și să venim
în întâmpinarea
acestora cu soluții
personalizate
pentru nevoile
fiecărui client al
companiei. 
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Managerii români ar trebui să cunoască 
necesitatea protejării businessului
interviu cu aliNa tugeaRu, avocat Partener, Zamfirescu Racoţi & Partners

coordonați practica de pro -
prietate intelectuală din
cadrul departamen tu lui li -
tigii. ce recomandări aveți
pentru managerii români
ca re doresc să-și protejeze
eficient mărcile și breve te le?

În primul rând, consider că
este esențial să se cunoască
necesitatea protejării oricărui
business din perspectiva
drepturilor în materia
proprietății intelectuale și
industriale. Aceasta presu -
pune ca premisă conștien -
tizarea existenței unei astfel
de nevoi, care, dacă nu este
tratată corespunzător,
poate conduce la probleme
în dezvoltarea ulterioară a
afacerii, de la probleme de
identitate (a se vedea
situațiile în care terți
înregistrează numele
comercial al companiei)
până la probleme ce țin de
posibilitatea de exploatare
efectivă a rezultatului
muncii antreprenorilor (cum
sunt situațiile în care apar
conflicte cu privire la
dreptul de proprietate
asupra crea ții lor rezultate
din activitatea unei
companii – marcă, brevet,
desen industrial, program
de calculator, etc.). Pasul
doi, la fel de impor tant, este
reflexul de a apela la un
specialist în domeniu care
va știi care sunt pașii și, mai

ales, care este strategia cea
mai bună de urmat.

aniversați 10 ani de când
v-ați alăturat echipei zrp.
cum percepeti evoluția ca -
rierei dumneavoastră până
în acest moment? care au
fost momentele decisive
ale carierei?

Anul acesta a marcat un
moment fericit în evoluția
mea profesională, dat fiind
că aniversarea celor 10 ani
de ZRP a coincis cu numirea
mea ca partener în cadrul
departamentului de litigii și
arbitraje. Percep această
evoluție ca fiind una firească
însă, susținută de anii de
muncă intensă și dedicare
profesiei pe care am ales să
o practic și care, se vede
treaba, că au dat rezultate. 

Probabil că momentul
decisiv al carierei mele a fost
acel concurs de împrejurări
care m-a adus în ceea ce eu
percep a fi ”familia” ZRP,
pentru că, de atunci încolo,
lucrurile au mers într-o
direcție naturală, dat fiind
construcția mea – am muncit
și am crescut, treptat, toate
etapele intermediare de
până la poziția mea actuală
marcând în mod natural
această evoluție profesională
care, bineînțeles, va continua
trendul ascendent și în viitor.   

cum apreciați pregătirea
judecătorilor specializați
în proprietate industrială?

Judecătorii care soluționează
dosare specializate în
materia proprietății intelec -
tuale sunt o categorie aparte

de judecători, de cele mai
multe ori deschizători de
drumuri în ceea ce privește
implementarea reglementă -
rilor europene și crearea de
jurisprudență pe baza
precedentelor existente nu
la noi în țară, ci în general în
celelalte țări europene care
au o tradiție ceva mai lungă
în acest domeniu. Această
deschidere, în ceea ce pri veș te
aplicarea legii în spiritul și nu
doar în litera legii, vine poate
și pe fondul unei legislații
naționale care se adaptează
mai greu vremurilor în care
trăim, având în vedere că
legile principale în materia
proprietății intelectuale și
industriale sunt anterioare
anilor 2000. 

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

Sfatul meu este acela ca, odată
luată o astfel de decizie, să
fie și asumată corespunzător,
cu tot ceea ce presupune –
studiu continuu, muncă de
calitate și disponibilititate
suficientă pentru ca profesia
să fie ”servită” așa cum se
cuvine, pentru că aceasta
este singura rețetă pentru
succesul profesional.

mircea fica 
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angajatorii apreciază
transpunerea directivelor uniunii europene 
în legislaţia naţională
interviu cu MoNiCa geoRgiadis, avocat Partener şi Coordonatoarea Practicii de dreptul Muncii, dla Piper dinu

ce rol are departamentul
de dreptul muncii în so cie -
tatea dumneavoastră de
avocatură? cum au evo lu -
at numărul și complexita -
tea dosarelor de dreptul
muncii, în ultimii ani?

În România și peste tot în
lume de altfel, DLA Piper
transpune cu succes politica
de societate globală de
avocatură de business. Acest
lucru presupune o sinergie
excelentă între departa men te/
arii de practică, precum și
între avocații din diverse
jurisdicții pentru a face
integrarea și colaborarea să
devină realitate în beneficiul
clienților noștri. 
Astfel, Departamentul de
Dreptul Muncii are un rol
deosebit în DLA Piper, acti -
vitatea noastră fiind într-o
strânsă coeziune cu cea a
întregii firme globale, având
desigur o colaborare mai
strânsă cu anumite departa -
men te, spre exemplu, De par -
tamentul de Proprie tate
Intelectuală (cu precă dere în
activitatea noastră pentru
angajatori din sectorul
Tehnologiei) sau anumite
jurisdicții, precum Franța,
Marea Britanie și Statele
Unite ale Americii (în special
în contextul legislației Uniunii
Europene sau a unor proiecte

majore transnaționale).
Cu privire la dosarele
clienților noștri, am observat
de-a lungul timpului diferite
evoluții, în special (i) în
complexitatea acestora,
oferind în mod constant
consultanță în tranzacții
mulți-jurisdicționale
concentrate în jurul forței de
muncă ca valoare principală
a tranzacției, restructurări
complexe de business sau
investigații globale, și (ii) în
pregnanța elementelor de
noutate în raportul de
muncă, derivate din
dezvoltarea exponențiala a
tehnologiei, spre exemplu,
folosirea aplicațiilor mobile IT
în desfășurarea activității,
mobilitatea tot mai crescută
a forţei de muncă - fapt ce
determină o tot mai mare
flexibilitate în ceea ce
privește locul și timpul de
muncă / conectarea la
distanță (contextul de
telemuncă), impunând
totodată şi stăpânirea
riguroasă a regulilor privind
angajarea străinilor /
coordonarea sistemelor de
securitate socială. Astfel, din
experiența noastră, piața
muncii preia din dinamica
mediului de business,
modelând în consecință și
modul în care munca, în
special resursa umană, este
abordată și gestionată.

procesele în instanţă între
angajat şi angajator sunt
câştigate de cele mai multe
ori de primul, judecătorii
având tendinţa de a anula
decizia de concediere şi a
cere reînfiinţarea postului în
cazul în care a fost des fiin  ţat.
cum apreciați legis la  ția din
românia în dome niul mun -
cii în raport cu piața mun  cii
și nevoile angajato ri lor?

Nu aș putea susține că anula -
rea deciziilor de concediere
în cazul concedierii pentru
motive ce nu țin de persoana
salariatului (respectiv în cazul
desființării postului / restruc -
tu rării) constituie regula.
Însă, se poate într-adevăr
vorbi despre o tendință a
instanțelor de judecată de a
sprijini salariații, luând în
considerare poziția acestora
de subordonare în cadrul
relațiilor de muncă, această
tendință fiind susținută și de
contextul procesual în care
sarcina probei este inversată
și revine angajatorului.
În privința legislației actuale,
angajatorii apreciază trans pu -
 nerea directivelor Uniunii
Europene în legislația națio na  lă,
aceasta facilitând ali nierea
modului de operare și a poli -
ticilor interne ale grupurilor
de societăți cu prezență în
mai multe State Membre,

existând o anumită predic ti -
bilitate cu privire la legislația
aplicabilă sau cel puțin cu
privire la principiile care stau
la baza acesteia.  
Însă, nevoile atât angajato rilor,
cât și ale salariaților - în
special noii generații care
intră acum pe piața muncii,
respectiv generația Z - sunt în
continuă schimbare. Astfel,
într-o lume a inteligenței
artificiale, a mașinilor electri -
ce și a conectării datelor în
cloud, în care mobilitatea,
flexibilitatea, accesibilitatea și
creșterea importanței ne go -
cierii părților sunt concepte
cheie inclusiv pe piața muncii,
actualizarea legislației din
România prin raportare la ne -
voile pieței devine esențială.

ați remarcat faptul că valul
de disponibilizări şi restruc -
turări din sectorul privat s-a
încheiat, în mare parte,
urmând să asistăm la un
pro ces de disponibilizări în
sectorul de stat. sunt pre -
gătite companiile și regiile
de stat pentru restructu ră ri
masive?

Orice restructurare este un
fenomen complex din mai
multe perspective, precum
socială, economică și juridică. 
Companiile atât din sectorul
public, cât și din sectorul
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privat au dobândit experiență
odată cu procesele de restruc -
turare prin care au trecut de-a
lungul timpului. În acest context,
în practică, s-a confirmat faptul că
un dialog social constructiv între
partenerii sociali este cheia unei
restructurări în care se reduce
numărul de salariați concediați
sau se atenuează consecințele
negative ale concedierii, dar și se
creează contextul economic com -
petitiv necesar continuării ac ti vi -
tă ții pentru salariații neafec ta ți de
un anumit proces de restructurare. 
Și cred că, în baza acestei
experiențe, și companiile de stat
au devenit pregătite pentru o
abordare care are în vedere acești
factori economici, sociali și juridici.
De asemenea, ca aspect practic,
am observat că serviciile de
preconcediere / outplacement
acordate de anumiți angajatori în
caz de restructurare pentru a
asista salariații afectați de proces
în tranziția către noi angajatori
sunt foarte apreciate și în multe
cazuri își ating cu succes
finalitatea. În sectorul public, o
astfel de abordare ar putea spori
importanța rolului agențiilor de
ocupare a forței de muncă și ar
putea asista în abordarea
integrată a întregului proces, din
toate perspectivele menționate. 

cum vedeți evoluția pieței mun cii
din țara noastră, ținând cont de
actuala structură univer si  tară și
de faptul că unu din pa tru tineri
români cu vârsta cuprinsă între 20
şi 24 de ani, (adică peste 270.000
de per soa ne), nu este angajat şi
nici nu se duce la şcoală?

Din experiența mea, România este
apreciată în întreaga lume pentru
forța de muncă foarte bine pregă -
tită în domeniul IT / al tehnologiei
în general, precum și cu o

deosebită cunoaștere a limbilor
străine. Nu este clar dacă este
meritul sistemului de învățământ
din România în forma actuală, a
soluțiilor alternative existente
(spre exemplu, accesul facil către
un număr semnificativ de cursuri
disponibile gratuit în mediul online,
precum și implicarea activă a
organizațiilor non-guvernamen -
tale în crearea de oportunități de
dezvoltare pentru tineri și a unor
alternative educaționale) sau o
combinație fericită între cele
două. Însă, realitatea este că țara
noastră pare că produce tineri
calificați ce atrag investiții, în
special în domeniul tehnologiei,
România fiind denumită chiar
"The Silicon Valley of Europe".
Mai mult, conform celor mai
recente date Eurostat (septem -
brie 2016), din perspectiva ratei
șomajului, România se află pe o
poziție mult mai bună față de

media la nivelul Uniunii Euro -
pene, precum și față de multe țări
din UE, precum Grecia, Spania,
Italia, Croația, Franța, Portugalia,
Cipru, etc.1 De asemenea, în
raportul "World Economic Outlook"
publicat în luna octombrie a
acestui an de către Fondul
Monetar Internațional, România
ocupă primul loc în clasamentul
european al creșterii economice
pentru anul 2016, cu o prognoză
la fel de bună și pentru anul
20172 . Prin urmare, viitorul este
promițător și arată că țara
noastră are potențial. 
Însă, ați punctat un aspect impor -
tant: este esențial ca sistemul
educațional, precum și sistemul
de pregătire profesio na lă să fie
adaptate noilor realități econo -
mice și să îi pregătească pe tineri
încă din perioada studiilor.
Astfel, posibile reforme ale siste -
mu lui educațional, precum și
accesarea soluțiilor alternative
menționate pot fi un real sprijin
în acest sens. De asemenea, pot fi
avute în vedere și proiectele de -
ma  rate de instituții de învăță -
mânt sau ONG-uri în colaborare
cu societățile care activează pe
piața din România și care
investesc în formarea tinerilor în
raport cu tendințele și nevoile de
business. În plus, sunt multe
companii care se implică cu
adevărat în comunitate atât prin
programele de responsabilitate
socială (corporate social respon -
sability), cât și prin programe de
mentorat / stagiatură în cadrul
profesiilor - echipa de dreptul
muncii din cadrul DLA Piper fiind
un astfel de exemplu. Iar recu -
noașterea tuturor acestor pro -
grame ar putea aduce o valoare
adăugată și ar putea încuraja
folosirea lor de către tineri în
completarea studiilor acestora.

mircea fica 

1 http://ec.europa.eu/
eurostat/tgm/table.d
o?tab=table&languag
e=en&pcode=teilm02
0&tableSelection=1&p
lugin=1 Consultat la
data de 14 noiembrie
2016, ora 10:30

2 http://www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/
2016/02/?cmpid=oba
nner  Consultat la
data de 14 noiembrie
2016, ora 16:30
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acordăm 
o importanţă deosebită 
domeniului de etică 
şi compliance în afaceri
interviu cu MaRia CRistiNa Mitu, Managing Partner, Mitu şi asociaţii

practicați avocatura de
peste 15 ani, timp în care
tehnologia, stilul de lucru
și mentalitățile au evoluat
foarte mult. care sunt
principalele realizări ale
dumneavoastră și ale echi -
pei pe care o coordonați?

Mitu și Asociații a avut
realizări atât la nivel de
echipă, ce au constat în
finalizarea unor proiecte cu
impact semnificativ asupra
procedurilor de control și a
societății civile, cât și la nivel
intern, legate de
consolidarea echipei care a
făcut posibile reușitele
profesionale.
Una dintre realizările echipei
a fost implicarea în primul
proiect realizat în țara
noastră de decontaminare a
solului și a pânzei freatice.
Ne-am implicat din dorința
de a contribui la protecția
condițiilor de mediu și
reducerea poluării, cu scopul
de a lăsa generațiilor ce
urmează un loc mai sănătos
în care să trăiască. A fost
primul proiect de acest gen

realizat în țara noastră, cu
ajutorul căruia s-au pus
bazele procedurilor de
verificare a lucrărilor de
decontaminare a solului.
Provocarea a constat în
identificarea de soluții cu
privire la modul de
implementare a unor norme
de procedură și bune
practici care nu au mai fost
aplicate anterior în România
și a avut ca urmare
decontaminarea a peste
100.000 metri cubi de
pământ, purificarea a 3
milioane de metri cubi de
apă freatică și extragerea a
aproximativ 2.000.000 litri
de produse petroliere. 
O altă realizare, a fost lan -
sarea pe piața românească a
primului furnizor de servicii
specializate combinate, la
domiciliu, de tip medical și
social. Echipa de avocați a
identificat și implementat
soluții viabile, în contextul
lacunei legislative, privind
forma juridică sub care
furnizorul să se înființeze și
să funcționeze. Provocarea a
fost legată de faptul că
serviciile oferite prin proiect

nu se încadrau în aceeași
categorie, astfel încât o
anumită formă juridică de
organizare corespundea
furnizării unei anumite
categorii de servicii, iar o
altă formă juridică de
organizare corespundea
furnizării unei alte categorii
de servicii. De acestea
depindeau și procedurile de
identificare și obținere a
numeroaselor autorizații și
avize necesare pentru
derularea activității de către
furnizor.
O realizare semnificativă a
constat în reprezentarea
unui jucător important din
piața operatorilor
aeroportuari în gestionarea
unei crize ce ar fi avut un
impact negativ asupra
companiei.  Societatea se
confrunta cu un pericol
iminent de declanșare a unei
greve, iar prin munca de
echipă a fost posibilă
evitarea consecințelor
negative asupra clientului și
a perturbării traficului
aerian. Ca efect pe termen
lung, am reușit împreună cu
reprezentanții clientului, să

negociem încheierea unui
contract colectiv de muncă,
fapt ce a stabilizat situația.

care au fost momentele
cheie în dezvoltarea socie -
tății? cum este organizată
casa de avocatură mitu și
asociații?

Istoria societății a început în
anul 2003, sub forma unui
cabinet individual. Treptat, 
s-a format o echipă, aceasta
a dobândit cunoștințe și
experiență, s-a implicat cu
interes în proiecte, a făcut
față cu succes provocărilor,
a învățat din fiecare
activitate și de la fiecare
colaborator sau partener.
Astfel, timp de 10 ani,
echipa Mitu și Asociații s-a
maturizat, iar în anul 2013,
schimbarea formei de
exercitare a profesiei a
reprezentat soluția optimă
pentru a oferi clienților
servicii integrate la un nivel
înalt de profesionalism.
În cursul anului 2015 s-au
alăturat echipei Andreea
Stoica și Iulian Cioienaru,
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avocați o experiență bogată
în gestionarea litigiilor.
În momentul actual, echipa
Mitu și Asociații este
formată din avocați seniori
cu o vechime în profesie de
peste 10 ani, avocați
colaboratori cu o vechime
în profesie de peste 5 ani,
avocați stagiari și personal
administrativ.

pe ce se bazează strategia
de dezvoltare a societății
dumneavoastră? ce de par -
tamente intenționați să
dezvoltați?

Pe parcursul evoluției
noastre profesionale am
încercat să ne adaptăm
cerințelor pieței venind în
sprijinul clienților. Esența
lucrurilor este importantă
pentru noi astfel încât
organizarea societății a
depins de prioritățile
clienților.
Ca orice societate de
avocatură, dorim să
extindem portofoliul și să
oferim servicii juridice,
construind astfel o relație
stabilă. Suntem conștienți de
diversitatea domeniilor în
care activează clienții. Având
la bază o echipă care deține
cunoștințe solide de drept
privat, consolidarea unor
departamente specializate în
jurul acestui nucleu este
firească.
Misiunea noastră este de a
asigura predictibilitatea în
activitatea clienților astfel
încât să aducem un plus
valoare.
De aceea, acordăm o
importanță deosebită
domeniului de etică și
compliance (proceduri

interne) în afaceri, pentru
clienții noștri, fiind mai ușor
să previi decât să gestionezi
situații de criză.

cum vedeți evoluția pieței
de consultanță? către ce
se orientează companiile?

Companiile sunt din ce în ce
mai conștiente de
importanța aplicării codurilor
de Etică și a politicilor de
compliance. În timp ce etica
presupune existența și
respectarea unui set de
valori ce contribuie
semnificativ la meținerea
reputației companiei, un
program de compliance se
referă la existența și
respectarea unui set de
proceduri interne, în
concordanță cu
regulamentele și codurile de
bune practici naționale și
europene, ce contribuie la
gestionarea riscurilor și
evitarea litigiilor.
În urma analizei modului de
lucru, stabilind care sunt
riscurile ce pot determina
situațiile de criză și implicit
costuri suplimentare,
identificăm soluții adecvate
pentru prevenirea acestora.
Cu ajutorul analizei de
conformitate,
managementul unei
companii poate să înțeleagă
esența organizației pe care o
conduce și poate evalua
riscurile acțiunilor acesteia,
cu scopul de de a-i
îmbunătăți performanțele pe
termen lung.
Din punctul de vedere al
luării deciziilor, politicile de
compliance ne recomandă să
acționăm cu integritate în
business și să facem în mod

constant ceea ce este corect
și sustenabil. 

care este stilul dumnea -
voastră de leadership? 

Stilul meu de leadership,
este același cu stilul meu de
viață și se bazează pe
comunicare deschisă și la
obiect, respect față de
muncă, eficiență și echilibru
între ceea ce ofer și ce
primesc.
Încerc să reprezint un model
pentru oamenii din jurul meu. 
Comunicarea este un
element esențial având în
vedere specificul activității
de avocat. Este necesar să
fim expliciți și direcți în ceea
ce transmitem pentru ca
partenerii noștri să
recepționeze același mesaj.
Acest subiect este foarte
mult discutat, deși prea
puțin pus în aplicare, pentru
că presupune asumarea
responsabilității pentru
propriile gânduri și acțiuni.
Am un respect deosebit față
de muncă și față de efortul
depus de fiecare colaborator
pentru a se dezvolta
personal, pentru a evolua
profesional, cu scopul de a
identifica noi soluții și pentru
a le pune în aplicare.
Poate cea mai importantă
provocare este să fii
constant și disciplinat în
raport cu obiectivele
propuse și asumate, pentru
ca membrii echipei să facă
același lucru. 
Calitățile pe care le apreciez
cel mai mult la echipa cu
care lucrez sunt onestitatea
și implicarea în proiectele și
cauzele pe care le
gestionează.

cum se împacă viața de
familie cu o activitate de
manager și de avocat
extrem de solicitantă?

Tot ce faci în viață are
menirea să te completeze și
să te dezvolte ca persoană.
Cariera și viața de familie au
rolul de a te ajuta să îți
prioritizezi activitățile, să îți
valorifici timpul foarte atent.
Ca avocat, dar și ca membru
al unei familii, ai
responsabilități, pe care, în
funcție de viziunea ta față de
viață, le poți îndeplini ca
obligații sau ca alegeri firești.
Este o diferență majoră de
atitudine. 
Situațiile în care ne aflăm
sunt rezultatul alegerilor
noastre și putem să abordăm
lucrurile cu atitudine pozitivă,
creându-ne o viață
mulțumită sau cu atitudine
negativă.
Echilibrul este cheia
succesului în viață și atâta
timp cât o persoană este
bine organizată va găsi o
modalitate să își atingă
obiectivele și să aibă o viață
personală împlinită.
Acesta este un factor
determinant, mai ales în
viața unei femei avocat.
Faptul că femeile și bărbații
au aceleași drepturi din
punct de vedere economic și
social nu ar trebui să
afecteze viața de familie.
În mod inevitabil imaginea
tradițională a femeii în
societate va veni în conflict
cu activitatea acesteia într-o
poziție de conducere,
indiferent de domeniul în
care activează.

mircea fica 



18 www.legalmagazin.ro ediŢie specialĂ decembrie 2016


la

dY
 la

W
Ye

R

Parcursul
profesional, nivelul
de pregătire atins
cât și lărgirea
portofoliului de
clienți și mandate,
fac în egală măsură
parte din ansamblul
de factori decisivi ce
au contat în
numirea mea în
funcția de partener,
cu aproape 6 luni în
urmă.

ați devenit partener al socie tății
maravela & asociații la 1 iunie
2016. care au fost factorii care
au contat decisiv în promovarea
dumneavoastră și ce responsa -
bilități aveți acum?

Într-adevăr, la aproape doi ani de
la alăturarea mea echipei
Maravela & Asociații, am fost
numită partener și coordonator al
departamentului de restructurare
și insolvență al firmei. Am ajuns în
acest punct beneficiind constant
de ghidarea și mentoratul a doi
dintre fondatorii Maravela &
Asociații și anume  Gelu Maravela
și Marius Pătrășcanu. 
Anul 2016 a debutat (și continuat,
ulterior) cu o creștere semnifica ti vă
în ceea ce privește atât numă rul
cât și complexitatea mandate lor
gestionate de către firmă în
domeniul procedurilor de
insolvență. Astfel, o mărire a
echipei a fost consecința firească
a unei proporționale creșteri a
activității firmei, tradusă prin
alianțe și colaborări cu firme
specializate de practicieni în
insolvență, promovări pe plan
intern și recrutare de noi avocați. 
Consider, astfel, că atât parcursul
profesional, nivelul de pregătire
atins cât și lărgirea portofoliului
de clienți și mandate, fac în egală
măsură parte din ansamblul de
factori decisivi ce au contat în
numirea mea în funcția de parte -
ner, cu aproape 6 luni în urmă.

românia a avut 105.545 com -
panii care au intrat în insolvență
între 2011-2015, însemnând o
medie anuală de aproximativ
20.000 de companii insolvente.
cum vedeți evoluția numărului
procedurilor de insolvență care
se vor deschide în următorii doi
ani? mai există riscul intrării în

insolvență a unor firme mari și
foarte mari?

Numărul extrem de ridicat al
procedurilor de insolvență aflate
pe rolul instanțelor de judecată
din România în perioada 2011 –
2015 a fost direct proporțional cu
dorința persoanelor neexperi men -
tate în business de a-și deschide o
afacere. Bineînțeles, și contextul
economic mai puțin favorabil a
fost un factor decisiv în ceea ce
privește numărul de proceduri de
insolvență, însă majoritatea

societăților care au intrat sub
incidența procedurii și mai apoi, în
faliment, sunt societăți mici și
foarte mici. Sunt de părere că
situația începe să se amelioreze,
chiar de anul acesta. Spre deo se bire
de anii anteriori, când într-ade văr
a fost un număr impresionant de
dosare de insol vență, companiile
se îndreaptă mai degrabă spre
proceduri de prevenire a
insolvenței și spre proceduri de
reorganizare. Consecința directă a
acestor abordări este, de altfel,
numărul scăzut al falimentelor din
piață, în acest an, comparat cu cei
precedenți. 
Mai mult, consider că insolvența
nu trebuie privită în mod
imperativ ca un risc, ci ca o
procedură concursuală colectivă,
în care creditorii și debitorul
colaborează în vederea menținerii
relațiilor comerciale și în vederea
reintroducerii societăților aflate în
dificultate în circuitul comercial
normal, fiind totodată o
oportunitate pentru investitori. 

cum apreciați relațiile practicie -
nilor în insolvență cu anaf-ul și
cu instanțele judecătorești?

Aici se impune din start o distin cție,
relațiile practicienilor în insolvență
cu Agenția Națională de Admi nis tra -
re Fiscală și cu instanțele jude că -
torești fiind destul de diferite.
Astfel, în ceea ce privește Agenția
Națională de Administrate Fiscală,

Companiile 
se îndreaptă spre proceduri 
de prevenire a insolvenţei
interviu cu MiRela Metea, Partner & head of Restructuring & insolvency department
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este bine cunoscut faptul că
instituția a întocmit, potrivit
unor proceduri interne, o listă
a practicienilor în insolvență
agreați, pe care încearcă să îi
impună, ca orice alt creditor
diligent, de altfel, în proce -
durile de insolvență în care
deține o pondere ridicată din
totalul masei credale. Agenția
Națională de Administrare
Fiscală colaborează bine cu
acești practicieni agreați, însă
în procedurile de insolvență în
care nu este confirmat un
practician în insolvență agreat
de Agenția Națională de
Administrare Fiscală, instituția
are tendința de a bloca sau
încetini anumite aspecte
importante pentru continuarea
și redresarea activității debito -
rilor, profitând de rolul pe care
îl are în adunarea creditorilor și
în comitetul creditorilor și
exprimând, cu privire la majo -
ritatea aspectelor discutate,
voturi negative, spre deosebire
de creditorii privați.
Relația practicienilor în insol -
vență cu instanțele de judecată
este una de la profesionist la
profesionist. Atât practicienii în
insolvență, cât și judecătorii
sindici, sunt foarte bine
pregătiți și au acumulat o vastă
experiență prin prisma
multitudinii de dosare având ca
obiect proceduri de insolvență
și faliment de pe rolul instan -
țelor de judecată din România. 

una dintre principalele pro -
bleme în procedurile de in -
solvență este legată de va lo -
rificarea bunurilor scoas e la
vânzare, de multe ori pro -
cesul de vânzare-cumpărare
fiind blocat.  ce soluții a
iden tificat echipa dumnea -
voastră de avocați și prac -

ticeni în insolvență pentru
deblocarea acestui proces?

Strict raportat la echipa
noastră, nu ne-am lovit de
foarte multe ori de blocaje în
valorificarea bunurilor scoase
la vânzare, activele de care 
ne-am ocupat având de foarte
multe ori chiar mai mulți
potențiali cumpărători. Din
punctul meu de vedere, în
practică, problema cea mai
mare intervine în cazul în care
se dorește valorificarea unor
bunuri asupra cărora au fost
instituite sechestre fiscale sau
sechestre penale, acesta fiind
un subiect de actualitate și
extrem de dezbătut printre
avocații, magistrații și prac -
ticienii care activează în
domeniul insolvenței. 
Cu toate acestea, o soluție
practică de deblocare a valo -
rificării bunurilor ar fi preluarea
acestor bunuri în contul
creanțelor, bineînțeles, în
măsura în care există disponi -
bilitate și din partea creditorilor
implicați în procedură. 

doar 2%-3% dintre compa -
niile insolvente din româ -
nia se reorganizează cu suc -
ces, de aproape zece ori mai
pu țin decât media țărilor
dez voltate din ue. cum
comen tați?

Deși poate părea prea puțin
raportându-ne la alte economii
europene, trebuie avut în
vedere faptul că în România,
2016 este anul cu cea mai
mare conștientizare în rândul
părților din dosarele de
insolvență. Fie că este vorba de
societăți debitoare sau de
creditori, se realizează atât
importanța cât și dificultatea

reintroducerii entităților
economice aflate în dificultate
financiară, înapoi în circuitul
comercial firesc. De aceea
observăm și un număr
crescând de proceduri de
reorganizare reușite. 
Mai mult, societățile care au
intrat direct în procedura
simplificată a falimentului, ori
care nu și-au manifestat
intenția de reorganizare, erau
societăți de dimensiuni foarte
mici, care nu aduceau niciun
plus de valoare circuitului
economic și mediului puternic
de afaceri. 

cum vedeți aplicarea legii
nr. 151/2015 privind proce -
du ra insolvenței  persoa ne -
lor fizice?  

Aplicarea mult disputatei Legi
privind insolvența
persoanelor fizice va fi o
surpriză atât pentru avocați,
practicienii în insolvență cât și
pentru judecătorii care o vor
aplica. Consider că deși s-a
dorit foarte mult intrarea în
vigoare a acestei legi, extrem
de favorabilă debitorilor cu
privire la care se va aplica, la
acest moment instanțele de
judecată nu dispun de
suportul logistic necesar
punerii în aplicare a legii.
Tocmai de aceea, până când
nu vom avea norme de
aplicare și nu se va pune la
punct logistica necesară,
aplicarea legii va fi extrem de
greoaie, dacă nu chiar
imposibilă.

ce le sfătuiți pe tinerele
doamne avocat care doresc
să se specializeze insolvență
și restructurare?

Prefer să numesc răspunsul la
această întrebare o enumerare
a trăsăturilor necesare în
această specializare (la un nivel
foarte personal și propriu mie),
mai degrabă decât o listă de
sfaturi. La rândul meu, am avut
norocul să beneficiez de mai
multe exemple concrete de
urmat, pe care le-am asimilat
ca atare, de la persoane pe
care le admir. Astfel, consider
că, pe lângă solidele cunoștințe
legislative și de afaceri,
următoarele trăsături sunt
esențiale: managementul
corect și eficient al proiectelor
și al riscurilor, abilitățile
strategice, de lider și viziunea
de ansamblu. Și aplicabil
pentru orice profesie în care
vrei să excelezi, pasiunea. Nu
trebuie să lipsească pasiunea,
seriozitatea, aviditatea de
informare și autodepășire, fără
a uita să fii om și membru al
echipei pe care o conduci.
Și un aspect extrem de
important, pe care vreau să îl
scot în evidență, este
asumarea. Asumarea ideilor
inovative și a deciziilor.
Tinerele avocate trebuie să
realizeze extrem de rapid
diferența dintre băncile
facultății și avocatura de
business, în care nu mai e
suficient să ai noțiunile
teoretice, fiind extrem de
important să poți face
conexiuni rapide și să iei decizii
la fel de rapid. În special în
domeniul pluridisciplinar al
insolvenței, care necesită cel
puțin o viziune asupra
contextului economic,
specificul business-ului
respectiv și propunerile
comerciale, trecute, bineîn -
țeles, prin filtrul legalității. 

mircea fica 
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libera circulaţie a capitalului
antrenează mobilitatea forţei de muncă
interviu cu aNa-MaRia hRiŢuC, avocat Partener, „Protopopescu, Puşcaş şi asociaţii”

ce rol are departamentul
de dreptul muncii în socie -
tatea dumneavoastră de
avocatură? cum au evoluat
numărul și complexitatea
dosarelor de dreptul mun -
cii soluționate de dumnea -
voastră, în ultimii ani?

O mare parte din avocaţii
noştri, fie că vorbim de avo -
caţi asociaţi, avocaţi cola bo -
ratori sau avocaţi titulari ai
unor forme de exercitare a
profesiei cu care conlucrăm,
acoperă câte o zonă de
interes din sfera dreptului
muncii dar şi a securităţii
sociale, aceste ramuri de
drept începând să reclame un
tratament independent, fără
însă ca o astfel de indepen -
denţă să impună şi o abor -
dare separată a lor.
Specializările şi interesul pe
anumite zone apar şi ele prin
raportare la nevoile pieţei iar
noi nu putem ignora acest
aspect. Din ce în ce mai des,
libera circulaţie a capitalului
antrenează în mod firesc şi o
mobilitate a forţei de muncă,
astfel încât detaşarea trans -
fron talieră (în şi din România
către spaţiul european dar şi
în afara acestuia) a devenit
un subiect la ordinea zilei; o
astfel de misiune avocaţială
foarte des încredinţată nouă
antrenează însă nu doar

cunoştinţe aprofundate de
dreptul muncii dar şi a celor
din sfera dreptului fiscal
(impozit pe venit, contribuţii
sociale), a serviciilor finan -
ciare (asigurări personale,

pensii facultative, planuri de
oferire de opţiuni cu privire la
acţiuni ce se emit de către
angajator „share options
plan”) dar şi a legislaţiei de
imigrare/emigrare şi de acces

pe teritoriile anumitor state. 
Parteneriatele pe care le-am
construit cu clienţii noştri, din
industrii diferite şi cu abordări
de business diferite, cu unele
dintre acestea facând practic
istorie, ne obligă permanent
la profesionalism, eficienţă si
deservire promptă însă ne şi
permit să anticipăm nevoile
acestora, fapt ce ne oferă
avantaje strategice impor -
tante în clarificarea şi solu ţio -
narea unor chestiuni juridice.
Nu trebuie omisă nici
activitatea de asistenţă şi
reprezentare în litigii cu
privire la care ne concentrăm
în principal să evităm ca orice
conflict din zona relaţiilor de
muncă să ajungă în proceduri
judiciare. Abilităţile de
negociere ale avocaţilor
noştri atât cu proprii clienţi
(de regulă angajatorii) cât şi
cu cei care se găsesc în
opoziţie cu aceştia, sunt
foarte importante. Am
menţionat că aceşti clienţi
sunt de regulă angajatorii,
pentru că în ultima perioadă
constatăm cu bucurie că din
ce în ce mai des apelează la
noi şi persoane fizice din zona
salariaţilor din top sau middle
management care solicită
consultanţă juridică în faza
prealabilă unei angajări sau
chiar anterior, în momentul
în care se decid să participe la
o procedură de selecţie. Dacă
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anterior această categorie de
persoane apela la serviciile
avocaţilor doar în momentul
apariţiei unui conflict cu
angajatorul, astăzi tendinţa este
de a se informa şi instrui înainte
de a demara orice negocieri în
vederea unei angajări.

cum este legislația din românia
în domeniul muncii în raport cu
piața muncii și nevoile angaja -
torilor?

Întotdeauna este loc de mai bine,
ca să mă exprim optimist. La acest
moment consider că legislaţia în
domeniu este exhaustivă, există
prevederi neclare, legislaţia
secundară este necorelată cu cea
primară, de multe ori este chiar
conflictuală iar transpunerile
directivelor europene sunt de cele
mai multe ori deficitare. Excesul
de legiferare şi abordarea
neunitară fac aproape imposibilă
conformarea angajatorului la
prevederile legale. 
S-a ajuns în nedorita situaţie în
care la fiecare pas trebuie
obţinute avize/autorizaţii/apro -
bări, fiecare în parte de la o altă
autoritate, antreprenorii care îşi
înființează societăţi comerciale
semnează “pe proprie răspun de -
re” cunoaşterea tuturor prevede -
rilor şi rigorilor impuse de legisla -
ţia muncii si securităţii sociale,
devenind încă înainte de înfiinţare
pasibili de încălcarea legii,
necunoscând că prin aplicarea
acelei semnături pe proprie
răspundere asumă cunoaşterea a
mii de pagini de prevederi
specifice pe care, mă întreb
aproape retoric, câţi funcționari
publici însărcinaţi cu verificarea
aplicării lor le cunosc în ansamblu
dar le şi pot interpreta corect şi
transparent…. Ajutorul din partea
autorităţilor este greu de obţinut

dar consider că doar printr-o reală
implicare şi conlucrare putem
deveni un mediu de afaceri onest
şi interesant pentru investitori şi
astfel putem contribui la crearea
de locuri de muncă ofertante.  

cum apreciați organizarea și
influența confederațiilor patro -
nale din țara noastră, com pa ra -
tiv cu organizarea sindi ca telor? 

Cu siguranţă, fiecare categorie
dintre cele menţionate de
dumneavoastră încearcă în egală
măsură să reprezinte şi să susţină
interesele membrilor săi. Cu toate
acestea constat că la acest
moment, sindicatele sunt mult
mai bine poziţionate atât din
punct de vedere al promovării, al
experienţei dar şi al resurselor de
care dispun şi sunt mai vocale în
apărarea intereselor membrilor
lor. În cazul patronatelor observ o
oarecare sfială pe care încă nu am
reuşit să o desluşesc. Remarc
totuşi o tendinţă de asociere a
companiilor dar doar în direcţia
reprezentării şi promovării unor
interese profesionale şi
economice comune.  

cum a fost anul 2016 pentru
echipa protopopescu, pușcaș și
asociații? ce strategie de dez -
vol tare aveți în perioada urmă -
toare?

Anul 2016 a fost un an al
schimbărilor pentru societatea
noastră, schimbări impuse de o
segregare sănătoasă, spunem noi,
a serviciilor juridice realizată
printr-o divizare parțială care a
permis avocaţilor certificaţi şi ca
practicieni în insolvenţă să se
ocupe exclusiv de această zonă.
Cu această ocazie, avocatul
asociat Adriana Puşcaş a devenit

“name partner” ca urmare a
recunoaşterii experienţei,
rezultatelor dar şi istoriei în cadrul
acestei societăţi, ocazie cu care s-
a renunţat şi la denumirea
anterioară, aceea de Sulica,
Protopopescu, Vonica.  În acest
moment suntem în plin proces de
rebranding, servicii pe care le-am
încredinţat unor reputaţi
specialişti în domeniu, împreună
cu care avem speranţa că vom
ajunge la un rezultat care va
impresiona clienţii dar şi industria
serviicilor juridice. 
Și pentru că nu am vrut ca timpul
să ne fie obstacol, avem în plan să
finalizăm acest proces la sfârşitul
lunii februarie 2017,  urmând să
ne prezentăm în noul an cu o
imagine mult mai dinamică în
spatele căreia rămânem însă tot
noi, aceiaşi avocaţi pasionaţi,
informaţi şi cu viziune. 
Strategiile noastre nu sunt cu
mult diferite de cele ale pieţei,
însă remarcăm o tendinţă sau
chiar o nevoie a clienţilor
(profesionişti) care recomandă
angajamente de tip “soul source”
pe care intenţionăm să o
valorificăm dată fiind expertiza
multidisiplinară a fiecăruia dintre
asociaţi dar şi a avocaţilor noştri.
Nu vom ignora însă nici nevoile de
expertiză specializată ale
persoanelor fizice, segment pe
care dorim să îl abordăm în
curând într-un mod inovativ, prin
oferirea unui pachet de servicii
care sperăm să reprezinte un prim
pas spre asumarea în viitor a unor
relaţii pe termen lung. Sperăm ca
anul 2017 să ne confirme toate
aceste aşteptări. 
Și pentru că suntem în luna
decembrie, permiteţi-mi să le urez
cititorilor dumneavoastră Crăciun
fericit şi un An Nou plin de
realizări personale şi profesionale!

mircea fica 

Parteneriatele pe
care le-am
construit cu clienţii
noştri, din industrii
diferite şi cu
abordări de
business diferite, cu
unele dintre
acestea facând
practic istorie, ne
obligă permanent
la profesionalism,
eficienţă si
deservire promptă
însă ne şi permit să
anticipăm nevoile
acestora, fapt ce ne
oferă avantaje
strategice
importante în
clarificarea şi
soluţionarea unor
chestiuni juridice.

Ajutorul din partea
autorităţilor este
greu de obţinut dar
consider că doar
printr-o reală
implicare şi
conlucrare putem
deveni un mediu de
afaceri onest şi
interesant pentru
investitori şi astfel
putem contribui la
crearea de locuri de
muncă ofertante.  
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Nu poți profesa
eficient, în calitate
de avocat, fără o
înțelegere
profundă a
noțiunilor utilizate
în afaceri și a
mecanismelor de
funcționare a
piețelor.

ce rol au departamentele de
dreptul concurenței & ajutor
de stat, achiziții publice și
reglementare în societatea
dumneavoastră de avocatură?
cum au evoluat numărul și com -
plexitatea dosarelor coordonate,
în ultimii ani?

Rolul departamentelor de
Dreptul Concurenței și Achiziții
Publice a fost în continuă
creștere în ultimii ani, din punct
de vedere al numărului, dar și al
complexității proiectelor.  
În 2015-2016 Zamfirescu Racoti
& Partners a asistat Banca
Europeană de Investiții, în
calitate de consultant al
autorităților române pentru
transpunerea directivelor
europene privind achizițiile
publice. Asistăm în mod regulat
clienți tradiționali sau noi în
procedurile de achiziții publice la
care aceștia participă, sau, după
caz, pe care le organizează,
precum și în acțiunile
administrative-jurisdicționale sau
judiciare aferente unor astfel de
proceduri.  
Tendința crescătoare a
solicitărilor pe care le primim,
vizând asistență în proiecte din
domeniul achizițiilor publice,
reflectă un interes deosebit
pentru această zonă și creează
premise favorabile pentru
dezvoltarea departamentului.  
În ceea ce privește dreptul
concurenței, proiectele  în
această arie sunt o componentă
constantă a practicii ZRP. În
fiecare an sunt preluate noi
mandate de asistență în
investigații declanșate de
Consiliul Concurenței sau acțiuni
împotriva deciziilor de
sancționare, precum și în materie
de ajutor de stat, în paralel cu
analize din perspectiva dreptului

concurenței a diverselor inițiative
de afaceri, efectuarea auditurilor
de conformare la regulile
concurenței sau dezvoltarea și
implementarea programelor de
instruire și conformitate pentru
clienții noștri.  
În condițiile în care atât Consiliul
Concurenței la nivel național, cât
și Comisia Europeană, la nivelul
pieței interne, își intensifică
eforturile de investigare și
sancționare a încălcării legislației
în materie de concurență,
estimăm o sporire a numărului
de solicitări de asistență adresate
departamentului de concurență. 

cât de mult vă ajută în cariera
de avocat experiența din sec -
torul bancar (director juridic la
bancpost) și absolvirea ase și a
unor cursuri de specializare în
dreptul afacerilor, drept  ban -
car și financiar și dreptul con -
curenței la bucurești, brugges
și bruxelles?

Nu poți profesa eficient, în
calitate de avocat, fără o
înțelegere profundă a noțiunilor
utilizate în afaceri și a
mecanismelor de funcționare a
piețelor. Activitatea în calitate de

ZRP 
se distinge prin profesionalism,
flexibilitate şi orientare spre rezultat
interviu cu eleNa iaCoB, avocat Partener, Zamfirescu Racoţi & Partners
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consultant juridic intern
reprezintă un avantaj competitiv
în practica avocaturii,
comunicarea cu clienții fiind
rapidă, fluidă și pragmatică. 
Cunoștințele acumulate în
studiile universitare și
postuniversitare de profil
economic și de dreptul afacerilor
s-au dovedit un instrument cheie
în carieră mea profesională, întâi
în cadrul unei autorități de
concurență și ulterior într-o
importantă instituție bancară. M-
au ajutat să identific riscurile
juridice ale situațiilor /
evenimentelor de business,
anticipând consecințele acestora,
și să recomand acțiunile juridice
necesare pentru protecție sau
remediere. Capacitatea de
anticipare și creativitatea în
găsirea soluțiilor juridice
adaptate nevoilor clienților sunt
ingrediente esențiale pentru
avocatura de valoare. 
În plus, experiența de manager al
Direcției Juridice dintr-o
organizație cu un personal
numeros servește de minune
poziției de partener într-o firmă
importantă de avocatură, poziție
care implică gestionarea în
paralel de proiecte complexe și
echipe diverse.   

cum au primit clienții zrp care
au legături strânse cu spațiul
financiar britanic decizia de la
referendum – brexit?

Clienții din domeniul financiar nu
au reacționat până în prezent
într-un mod radical la decizia de
Brexit. Pe de o parte, procesul de
ieșire a Regatului Unit din
Uniunea Europeană se
anticipează a fi unul complex și
de durată; pe de altă parte,
ramificațiile aceste decizii și
schimbările care se vor produce

sunt dificil, dacă nu chiar
imposibil de determinat în
întregime la acest moment. 
Nu este exclus ca o parte dintre
instituțiile de credit și/sau
instituțiile de plată cu sediul în
Regatul Unit să se relocalizeze
într-un stat membru al Uniunii
Europene pentru a beneficia de
“pașaportul” european privind
prestarea de servicii în mod
direct pe teritoriul statelor
membre. 
În ceea ce privește alți furnizori
de credit, cum ar fi instituțiile
financiare nebancare, care nu
beneficiau necondiționat de
posibilitatea furnizării de servicii
în mod direct, opțiunea acestora
de a intra sau nu pe piața
românească nu pare să fi fost în
mod determinant influențată de
decizia de Brexit. Sunt mai
evidente asupra unei astfel de
opțiuni efectele actelor legislative
recent adoptate de Parlament
privind darea în plată și conversia
creditelor acordate în franci
elvețieni, precum și ale extinderii
cerințelor prudențiale prin
reglementări ale Băncii Naționale
a României.   

prin ce se distinge societatea
zamfirescu racoți & partners?
ce reprezintă pentru dumnea -
voas tră calitatea/funcția de avo -
cat partener?

ZRP se distinge prin profesio na -
lism, flexibilitate și orientare spre
rezultat. Cu o echipă de avocați
cu solidă pregătire teoretică,
având disponibilitate și expertiză
pentru abordarea de mandate
interdisciplinare, firmă noastră
are o cultură de tip “no-nonsense”,
concentrare pe aspectele impor -
tante și pe reușita soluției propuse.  
Funcția de avocat partener
reprezintă pentru mine atât o
recunoaștere a aportului adus în
relația cu clienții firmei și a
calităților profesionale dovedite
până acum, cât și o provocare
pentru viitor. Pe lângă dezvolta rea
portofoliului departamentelor pe
care le coordonez, sper ca ZRP să
devină o alegere naturală pentru
clienți în toate ariile de practică în
care suntem specializați, în primul
rând în beneficiul clienților.

mircea fica 

ZRP se distinge prin
profesionalism,
flexibilitate și
orientare spre
rezultat. Cu o
echipă de avocați
cu solidă pregătire
teoretică, având
disponibilitate și
expertiză pentru
abordarea de
mandate
interdisciplinare,
firmă noastră are o
cultură de tip “no-
nonsense”,
concentrare pe
aspectele
importante și pe
reușita soluției
propuse.  
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transparenţa sporită 
este esenţială pentru menţinerea
încrederii cetăţenilor 

interviu cu MiRela ioVu, Vicepreşedinte, CeC Bank

oug nr. 99/2006 și regu la -
mentul bnr nr. 5/2013 au
introdus principii și stan -
darde care să asigure admi -
nistrarea eficientă și pru -
dentă a instituțiilor de cre -
dit si financiare. cum apre -
ciați respectarea aces tor
acte normative la nive lul
întregului sistem ban car din
românia?

Pe plan mondial, anumite de -
fi ciențe din guvernanța cor po -
rativă dar și de reglementare
în sistemul bancar de peste
ocean, au contribuit la asuma -
rea de riscuri excesive și im -
pru dente în sectorul bancar,
ceea ce a condus la falimentul
instituțiilor individuale și la
probleme sistemice la nivel
global. Dispozițiile foarte
gene rale privind guvernanța
insti tu țiilor și caracterul neo -
bli  gatoriu al unei părți
importante a cadrului de
guvernanță corporativă, care
se bazează în esență pe coduri
de con duită voluntare, nu au
încurajat în mod suficient
punerea în aplicare eficientă a
unor practici solide de gu ver -
nanță corporativă de către

instituții. În unele cazuri, absența
unor mecanisme de control
eficien te în cadrul instituțiilor
a avut ca rezultat lipsa unei
supravegheri eficiente a pro ces -
ului decizio nal de administrare,
ceea ce a încurajat strategiile
de admi nistrare axate pe
obiective pe termen scurt și
extrem de ris cante. Rolul
neclar al auto rită ților
competente în supra ve ghe  rea
sistemelor de guver nanță
corporativă ale institu țiilor nu
a permis o suprave ghere
suficientă a eficienței proce -
selor de guvernanță internă.
În România situația a fost și
este diferită, existând un
cadru de reglementare solid,
care a transpus legislația
europeană în materie, care a
impus standarde de gu -
vernanță corporativă pentru
sistemul bancar , pe principii
de prudență, eficiență și pro-
activitate. Mai mult, autorita -
tea de reglementare și
supraveghere din România
este permanent conectată la
ce se întâmplă în industrie,
nepermițând derapaje ori
abateri, iar acolo unde acestea
sunt detectate prin acțiunile
de supraveghere on site li off-

site, măsurile dispuse sunt din -
tre cele mai serioase, coercitive
uneori.
respectarea acestor acte nor -
mative conduce la contra cara -
rea posibilelor efecte negative
pe care mecanismele de gu ver -
nanță corporativă conce pu te
necorespunzător le pot avea
asupra unei administrări
sănătoase a riscurilor, prin
introducerea de  principii și
standarde care să asigure o
supraveghere eficientă de
către organul de conducere,
să promoveze o cultură solidă
a riscurilor la toate nivelurile
instituțiilor de credit și ale
firmelor de investiții și să
permită autorităților compe -
tente să monitorizeze gradul
de adecvare al mecanismelor
de guvernanță internă. Prin -
cipiile și standardele respec tive
sunt aplicate ținând seama de
natura, amploarea și com ple -
xitatea activităților instituțiilor.

respectarea cerințelor de
publicare de informații și de
transparență de către insti -
tuțiile de credit este esen -
țială pentru stabilirea unui
canal de comunicare trans -

pa rent și responsabil cu păr -
ți le interesate (clienți in ter ni,
clienți externi, investitori,
banca centrală și autorități)
bazat pe încredere. ce mă -
suri a întreprins cec bank în
acest sens?

Transparența este cea care
creează obligația de a îmbu nă tăți
performanța și așa cum s-a
expimat reprezentantul celei
mai puternice demo crații ale
lumii, președintele Statelor
Unite ale Americii, domnul
Barack Obama: ”O demo -
crație necesită responsa bi li -
tate, iar responsabilita tea
necesită transparen ță”. În
aceeași idee s-a exprimat însă
și domnul Jim Yong Kim,
Președinte al Băncii Mondiale,
care afirma că: “Banca
Mondială vede deschiderea și
transparența ca fiind cheile
pentru obținerea unor rezul -
tate mai bune de dezvoltare
și consolidare a responsa bili -
tății. Deschiderea și
transparența sunt priorități
corporative pe care le-am
promovat prin acțiunile
noastre proprii și de condu -
cere în forumurile de la nivel
global.” 



25www.legalmagazin.ro ediŢie specialĂ decembrie 2016


Ba

NK
iN

g

Astfel, transparența implică
dezvăluirea în timp util a
informațiilor adecvate privind
performanța financiară și ope -
rațională, precum și practicile
de guvernare corpo rati vă. Un
grad ridicat de transpa ren ță
înseamnă că raportarea finan -
ciară oferă o bună înțelegere a
situației institutiei. De aseme -
nea, transparența privește și
performanța non-financiară,
în special legată de operațiile
de afaceri ale institutiei  și de
poziția sa compe titivă, precum
si în a face publice persoanele
care se află în conducerea
institutiei, nivelul de bază al
remunerării lor și măsura în
care sunt independenți sau nu.
Scopul cerințelor privind
publicarea de informații este
de a oferi participanților la
piață informații corecte și
complete pentru a aprecia
corect profilul de risc al unei
instituții. Furnizarea către
toate părţile interesate rele -
van te din cadrul unei instituţii
de informaţii-cheie sunt
necesare pentru a le permite
acestora să aprecieze eficaci -
tatea orga nu lui de conducere
în administra rea/conducerea
instituţiei. Transparența spo ri tă
privind activitățile instituțiilor
este esențială pentru menți -
nerea încrederii cetățenilor
(atât clienți cât și non-clienți)
dar și a altor entități și auto ri -
tăți față de sectorul financiar,
pentru că încrederea este prin -
cipalul capital al unei bănci. 
Disci plina de piaţă poate fi
asigu rată în special prin creș -
te rea transparenței activității
fiecărei instituții, rezultată din
publicarea tuturor informa ții lor
referitoare la activitatea
acestora. Prin urma re, rapor -
tarea obligatorie în domeniul
menționat poate fi consi -

derată un element impor tant
al responsabilității corporative
a instituțiilor față de factorii
interesați și de societate.
în acest context, cec banK
s-a aliniat la respectarea
cerințelor de publicare de
informații și de transparență
publicând an de an, începând
cu 2012 pe pagina sa de
internet www.cec.ro
“Raportul privind cerințele de
transparență și publicare” în
vederea îndepli nirii cerințelor
de conformare cu cadrul
instituit de regle men tările
Băncii Naționale a Româ niei și
altor reglementări interne
referitoare la transparență și
publicare pentru a oferi
participanților la piață
informații corecte și complete
pentru a aprecia corect
profilul de risc al instituției.

institutul bancar român
(ibr) împreună cu interna -
tional compliance associa -
tion (ica) şi international
compliance education srl
(ice) a format o alianță stra -
tegică, în vederea dezvol -
tării unui cadru corespun -
zător pentru profesia şi
disciplina de conformitate,
prin oferirea de certificări şi
diplome profesionale, de
pro grame de pregătire de
specialitate în domeniile spe -
 cifice: conformitate, pre ve -
nirea şi combaterea spă lării
banilor şi a crimina lității
financiare. cât de impor tan -
te sunt departa mentele de
conformitate pentru bănci?

Pregătirea profesională conti -
nuă a celor care activează în
cadrul funcțiilor sistemului de
control intern din bănci (func -
ția de audit intern, funcția de

conformitate și funcția de admi -
nistrare a riscurilor), ar trebui
să fie un must have al progra -
melor anuale de pregătire. Eu
însămi am urmat în 2013
cursurile unui program de
pregătire academică, obținând
în 2014 o diplomă postuni ver -
sitară de profesionist în Gu ver -
nanță, Risc și Conformitate -
ICA Professional Postgraduate
Diploma in Governance, Risk
and Compliance - de la Inter -
na tional Compliance Associa tion
(ICA) în cooperare cu The
Univesity of Manchester-
Manchester Business School.
Cursuri și programe similare,
au fost urmate și de către unii
dintre colegii mei din bancă.
Reglementarea activității și
respectarea reglementărilor,
codurilor de practică, de
profesie precum și a bunelor
practici recunoscute și
acceptate ca atare, au devenit
tot mai importante. Aceste
necesități apar cu atât mai
pregnante în contextul crizei
economice generate tocmai
de nerespectarea reglemen tă -
rilor, bunelor practici, princi -
piilor de etică și valorilor, care
în cele din urmă au condus la
corupție. Una dintre cele mai
importante responsabilități a
structurii de conducere din
orice instituție este crearea
unui cadru corespunzător,
unui sistem intern de control
care să asigure conformitatea
instituției cu cadrul de regle men -
tare aplicabil, codurile de etică,
de practică și profesionale apli -
cabile, precum și cu propriile
politici și proceduri. Acest
sistem trebuie să asigure și
prevenirea, detectarea și
gestionarea corespunzătoare
a riscurilor de conformitate
specifice respectivei instituții.
în acest context, sistemul de

conformitate este reprezentat
de totalitatea proceselor,
instrumentelor, măsurilor și
metodelor prin care se asigură
conformitatea. Acesta se
realizează prin stabilirea unui
cadru de administrare
corespunzător și transparent,
pe verticală, de la conducere
în jos și invers, precum și pe
orizontală (între departa men -
te), linii de raportare, precum
şi alocare de responsabilităţi şi
competenţe clare, precise,
bine definite, transparente,
coerente şi utilizate, respectiv
aplicate, delegare și segregare
de atribuții și fluxuri de lucru
corespunzătoare, eventual
prin organizarea unei funcții
sau unui departament de
conformitate, etc.
Depar tamentul de confor mi -
tate este important pentru
bancă, împreună cu stabilirea
unei culturi de conformitate și
a unor principii de confor mi ta -
te – politică de conformitate:
• conformitate și integritate
Acest principiu presupune
alinierea unei instituții la pre -
vederile cadrului de regle men -
tare aplicabil activităţii sale,
interiorizarea şi asumarea
acestora de către instituție,
conformarea faţă de normele
şi standardele proprii, dar şi
creativitate în dezvoltarea de
mecanisme complementare,
care să asigure o
implementare a normelor
legale dincolo de litera legii.
• respect pentru clienți
Un principiu care pune în
centrul tuturor activităților
institutiei, clientul.
Instituțiile trebuie să se con -
formeze cadrului legislativ și
să dezvolte mecanisme inter ne
astfel încât să aducă plus va -
loare în relația cu clienții și să
crească credi bilitatea acestora.
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• organizare și control: adap -
tat, eficient și efectiv (guver -
nanța corporatistă, sistem de
control intern)
Orice instituție care dorește să
respecte standardele de
confor mitate trebuie să dez -
volte un sistem de control
intern atât pe orizontală, cât si
pe verticală, către structurile
de conducere, prin care să se
asigure verificarea respectării
procedurilor interne de
conformitate ale instituției. Un
astfel de control permite
acestora analizarea adecvată a
cadrului de conformitate și
luarea măsurilor la nivel supe -
rior, structural și strategic.
• transparență, corectitu dine,
reciprocitate, proactivitate,
egalitate, sisteme de
prevenire a fraudei
O instituție care respectă
standardele de conformitate
va dezvolta, implementa și
comunica mecanismele inter -
ne de prevenire a fenome nu -
lui de corupție. O importanță
deosebită o are diseminarea
informațiilor privind confor -
mitatea la toate nivelurile
organizației, în rândul parte -
nerilor, acționarilor, clienților.

• managementul corespu n -
zător al riscului
Presupune atât identificarea
cât și monitorizarea și con trol -
ul eficient al riscurilor de con -
formitate pe întreg fluxul unei
activități, unui proces, produs
sau serviciu, de la prima
operațiune aferentă acestora
până la ultima operațiune. 

băncile şi-au dezvoltat por -
to foliul de activităţi, care
devine din ce în ce mai
complex, trebuind să se
adapteze în timp real unui

mediu de reglementare tot
mai dinamic. orice breşă în
sistemul de conformitate se
poate solda cu litigii, sanc -
ţiuni financiare şi/sau îngră -
diri în derularea activităţii,
lucruri care pot afecta stra -
tegic reputaţia unei orga -
nizaţii. ce efort presupune
această activitate de pre ven -
ție și de respectare a stan -
dardelor de conformitate?

Activitatea de prevenire a 
ris cu lui de conformitate și de
respectare a standardelor de
conformitate, presupune două
procese:

a) procese externe - procesele
de conformitate externe sunt
acelea care cuprind cadrul de
reglementare național și
inter național, precum şi
standardele de bună practică
dezvoltate de anumite
sectoare de activitate sau
asociații profesionale.

Reglementările sunt actele
nor mative emise de auto rită -
țile de reglementare naționale
(Guvernul, Parlamentul
României, sau alte autorități
cu putere de reglementare, ca
de exemplu Banca Națională a
Romaniei, etc.) sau internațio -
nale (Comisia Europeană sau
Consiliul Europei). Codurile de
conduită sau cele profesionale
sunt standarde de buna prac -
tică emise de anumite
sectoare sau de asociații
profesionale, cele mai multe
însă sunt publicate de Autori -
ta tea Bancară Europeană.
Chiar dacă aceste coduri ori
ghiduri nu sunt consfințite prin
legi (există asemenea cazuri în
care sunt, și atunci devin
reglementări obligatorii),
nerespectarea lor poate

atrage consecințe la fel grave
ca și nerespectarea legilor,
făcându-se aplicabil principiul
“Comply or explain”.

b)     procesele de confor mita te
interne sunt cele care cuprind
mecanismele interne dez -
voltate de instituție pentru a
asigura punerea în aplicare a
standardelor externe în acord
cu particularităţile şi nevoile
instituției, aducând un plus
de valoare reglementărilor
legale din domeniu și asigu -
rând creşterea conformităţii
și integrităţii instituției.

Politicile, procedurile, proce -
sele și fluxurile interne sunt
acele regulamente interne
privind desfășurarea activității.
Pe lângă partea strategic
și/sau operațională, ele preiau
și transpun în activitatea
instituției atât reglementările
cât și codurile de etică,
profesionale și standardele de
bune practici. Reglementările,
codurile de etică  sau cele
profesionale, standardele de
bune practici precum și
misiunea/valorile instituției
sunt o componentă esențială
luată în considerare când se
stabilește Strategia instituției
(pe termen scurt, mediu și
lung), a liniilor directoare de
afaceri, a apetitului de risc a
acesteia. Acestea, împreună,
se concretizează în politicile
instituției, care apoi se tran -
spun în proceduri, procese și
fluxuri interne (reguli deta lia te)
care devin obligatorii pen tru
personal. în acest context,
nerespectarea acestora atrage
după sine sancțiuni aplicabile
institutiei și personalului.
Implementarea proceselor de
conformitate externe și
interne implică un proces

intern continuu care este sub
responsabilitatea structurii de
conducere, funcției de con -
formitate, departamentelor/
serviciilor, întregului personal
din cadrul instituției.
Structurile de conducere sunt
cele care au responsabilitatea
finală asupra bunului mers al
instituției și deci și al bunei
funcționări a procesului de
conformare al acesteia cu
cadrul de reglementare
aplicabil, codurile de etică,
precum și cu propriile politici
și proceduri.
De asemenea, fiecare angajat
are obligativitatea să asigure
în cadrul activității sale de zi cu
zi, îndeplinirea cerințelor
legale, să atingă obiectivele
stabilite respectând în același
timp atât legislația aplicabilă,
cât și politicile și procedurile
interne. Fiecare angajat are
obligația de a furniza mana ge -
mentului și persoanei însăr ci -
nate cu funcția de confor mi ta -
te toate informațiile necesare
pentru imple men ta rea cu
succes a sistemului/cadrului
de conformitate. Se înțelege
de multe ori în mod total
greșit că atribuția de
conformitate revine doar
ofițerului/departamentului de
conformitate. Respectarea
legislației în materie și a
reglementărilor emise de
Banca Națională a României
aplicabile instituției de credit,
revine fiecăruia dintre angajaţi
iar analizarea, evaluarea și
monitorizarea modului în care
se desfășoară activitatea
băncii, care nu poate fi decât
“conform”, aparține celor trei
funcții ale sistemului de con trol
intern: audit inter, conformita te,
administrarea riscurilor. 

mircea fica 





livescu & asociații s-a im -
pus pe piața avocaturii din
românia ca o societate ma -
tură, echilibrată, de refe rin -
ță, care furnizează servicii
de calitate. care sunt fun da -
 mentele acestei evoluții?

Primul lucru pe care îl caută
un client la un avocat este
dobândirea încrederii că acel
avocat știe ce trebuie să facă,
are forța să facă ceea ce tre -
buie și face ceea ce trebuie.
Pornind de la aceasta pre -
misă, filosofia firmei noastre
este că încrederea nu se
afirmă, ci se demonstrează,
se construiește, se dezvoltă,
se consolidează pas cu pas
prin angajamentul fața de
nevoile clientului și valori.
Atât ca profesioniști cât și ca
oameni. Credem că, în cei 15
ani de ”Livescu  și Asociații”,
clienții noștri au apreciat
această piatra de temelie a
activității noastre.
Pe de altă parte,
creativitatea, inovarea, stau
la baza multora din soluțiile
noastre. Situațiile ce par a fi
fără ieșire repre zintă pentru
noi o provocare profesională,
pentru că am avut
întotdeauna convingerea că,
acolo unde există un drept,
trebuie să existe o solu ție
pentru apărarea acestuia.
Creativitatea, inovarea, au
însă la bază o dorință
continuă de cunoaștere și
perfecționare, plus multă
tenacitate și determinare. Nu
ezităm să invocăm: excepții
de neconstituționalitate,
atunci când apreciem că
prejudiciul creat clientului
nostru este generat de o
legislație defectuosă; excepții
de nelegalitate, atunci când

acte administrative cu
caracter individual sau chiar
normativ generează limitări,
încălcări  ale drepturilor celor
pe care îi apărăm; cereri de
sesizare a Curții de Justiție a
Uniunii Europene, atunci
când, tot mai des,
identificăm limitele unei
legislații naționale
neadaptate si integrate
insuficient în contextul

sistemului de drept
european, din care și
Romania face parte. Am
invocat astfel de excepții și
apărări în cele mai variate
domenii: proprietate, control
fiscal, insolvență, contracte,
expertiză, procedură. Nu în
ultimul rând, specializarea
mea și a echipei noastre și în
domeniul contenciosului
european al drepturilor

omului ne ajută să găsim
soluții jurisprudențiale ale
Curții Europene a Drepturilor
Omului în cazuri în care astfel
de apărări sunt esențiale
pentru o justă soluționare.
Acesta este, poate, motivul
pentru care unii clienți
apelează la noi tocmai pentru
că am găsit soluții juridice
acolo unde aparent nu mai
era nimic de făcut. Avem

Încrederea nu se afirmă, 
ci se construieşte prin
angajamentul faţă de nevoile
clientului şi valori

28 www.legalmagazin.ro ediŢie specialĂ decembrie 2016


la

dY
 la

W
Ye

R

interviu cu MoNiCa liVesCu, avocat Partener, sCa livescu & asociaţii
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satisfacția că, de multe ori,
practicile noastre au ajuns să
fie de referință pentru alți
profesioniști ai dreptului.

recent ați reușit să câștigați
un important dosar de
contencios administrativ,
apărând un magistrat. cum
e să aperi un magistrat?
care sunt provocările apă -
rării atunci când e vorba de
un contencios disciplinar al
magistraților în care in te -
rac ționați cu inspecția ju di -
ciară și consiliul supe rior al
magistraturii și, nu în ulti -
mul rând, cu completul de 5
judecători al înaltei curți de
casație și justiție?  

E dificil și provocator în
același timp. Nu sunt la
primul caz de acest gen.
Faptul că ajungi să discuți „în
aceeași limbă” cu cel pe care
îl aperi poate părea un
avantaj. În realitate, nu este
așa. Viziunea asupra
modalității de concepere a
apărării în astfel de cazuri
este foarte diferită. Pe de
altă parte, cazuistica
specifică disciplinarului
magistraților implică de
multe ori structu rarea unor
compenente ale apărării pe
analiza unor pro bleme de
sistem ale justiției, care
transpar și sunt ”arun cate”
în responsabilitatea
magistraților acolo unde, în
realitate,  cauzalitatea este
mult mai complexă, în acest
lanț intrând responsabilii
legislativi, guvernamentali
sau ai structurilor
organizaționale ale
sistemului de justiție.
Apărarea unor drepturi
fundamentale ale magistra -

tului, ca cetățean, este nece -
sar a fi realizată nu numai cu
mare atenție și
responsabilita te, dar și cu o
viziune de ansamblu asupra
sistemului de drept și a
sistemului judi ciar. Am
constatat o atenție
deosebită a Înaltei Curți, ca
primă și ultimă  instanță, în
judecarea unor astfel de
cazuri sensibile, care mani -
festă o mare responsabilitate
în corectarea unor excese ale
Inspecției Judiciare, pentru
asigurarea unui echilibru
corect în acest domeniu.  

românia este cea mai
sancționată țară la cedo,
după turcia și rusia. cum
vedeți, ca specialist în do -
meniul contenciosului eu -
ro pean al drepturilor omu -
lui,  evoluția relației dintre
persoanele fizice care se
adresează cedo și siste -
mul nostru de justiție?

Aș sublinia că nu numai per -
soa nele fizice ajung să se
adreseze Curții Europene.
Există situații în care și socie -
tățile pot fi prejudiciate în
drepturi apărate de Con ven -
ție. Din păcate am observat
că există tendința
justițiabililor români de a
apela la conten ciosul
european doar ca la o ultimă
soluție finală, dupa deziluzia
unor soluții defavo rabile în
fața instanțelor interne. De
aceea, este important de
reținut accentul pe care
Curtea Europeană a
Drepturilor Omului îl pune
pe invocarea jurisprudenței
sale în cadrul procedurilor
interne, ca o condiție chiar
de admisibilitate a plângerii

adresate Curții. În
consecință, tot mai mult în
ultima perioa dă asigurăm
consultan ță specifică în acest
domeniu în cadrul unor
echipe multidisci pli nare în
cele mai variate domenii de
practică (civil-comercial-
penal), pentru a asigura
invocarea acestor
precedente ale Curții în
cadrul procedurilor interne.
Jude cătorii – în special cei
tineri – sunt deosebit de
receptivi la argumentele
bazate pe jurispru dența
CEDO. Ca for mator al
Institutului Național de
Pregătire și Perfecționare a
Avocaților am identificat o
mare necesitate în formarea
inițială și continuă a avoca -
ților, în vederea spe cia lizării
și în acest domeniu, tot mai
necesar în practica internă.

în 2017 veți aniversa 15 ani
de la înființarea societății
de avocatură, prin fuziunea
cabinetelor individuale li -
ves cu monica și livescu dan.
cu ce gânduri întâm pinați
anul viitor? pe ce pi lo ni se
bazează strategia dumnea -
voastră de dezvol ta re?

Îngemănarea preocupărilor
celor doi parteneri principali
– în același timp „parteneri”
de viață de peste 25 de ani –
a constituit „temelia” care a
stat la baza construirii, în
timp, a societății de avoca -
tură.  Suntem jumătățile unui
întreg, completându-ne în
mod armonios, inclusiv din
punct de vedere al
competențelor specifice. Eu
sunt un litigator ”călit în
lupte grele”, pe când  soțul și
partenerul meu și-a  antrenat

abilitățile de negociator și
consultant în sfera
raporturilor de business, în
care „meciurile” sunt uneori
la fel de dure ca și în
instanțele de judecată. Am
ales să construim o societate
puternică în care nu contează
cantitatea, ci calitatea
colaboratorilor.  Am construit
de asemenea o structură
foarte flexibilă de colabo -
ratori teritoriali. Anul viitor
intenționăm să extindem
rețeaua de colaboratori
teritoriali în toată țara, astfel
încât să putem administra cât
mai eficient nevoile clienților
noștri. Suntem preocupați să
furnizăm clienților nu numai
solutii privind contextul
curent al procesului
decizional de business, dar și
un audit juridic complex al
întregii activități a acestora,
care să ducă atât la
indentificarea factorilor de
risc, dar mai ales la
propunerea unor soluții care
să le aduca plusvaloare. În
ceea ce privește „pilonii”
care vor sta la baza
dezvoltării viitoare, aceștia
vor rămâne neschimbați:
excelența profesională,
creativitate, tenacitate și
determinare, etică. 

companiile românești sunt
sub presiunea instituțiilor –
anaf, consiliul concuren -
ței, garda de mediu, in -
spec  ția muncii, etc. când
vor înțe le ge funcționarii
publici că ei tre buie să sti -
mu leze mediul de afaceri și
nu să-l timoreze? 

Aplicarea corectă a legii în
oricare dintre domeniile de
competență ale instituțiilor
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pe care le-ați enunțat este de
natură să asigure sănătatea
mediului economic. În același
timp, în practică se constată că
astfel de instituții ajung și la
excese, favorizate și de legislația
defectuoasă, care lasă loc
arbitrariului și, uneori, abuzului.
O astfel de situație am
identificat-o recent în legislația
Direcției Antifraudă Fiscală,
procedura de control fiind
incompatibilă cu drep tu rile
fundamentale la apărare, la o
procedură de control echi tabilă,
astfel că am acțio nat chiar în
sensul atacării ordinului ANAF
care regle mentează activitatea
acestei instituții pentru corec -
tarea acestor neconformități de
reglementare, cu consecințe
negative în mediul economic. Un
singur exemplu: faptul că printr-
un ordin al ANAF se definește
procesul verbal de control al
Antifraudei ca fiind un act
„bilateral”, pe care nu ai voie să-
l contești în instanță, deși este
generator de efecte, mai ales în
sfera măsurilor asigurătorii –
este o situație care te obligă, ca
practician al dreptului, să
acționezi pentru înlăturarea
unor astfel de reglementări
contrare principiilor dreptului. 

ați fost decan al unui barou
care are o tradiție în organi -
zarea unor conferințe juridice
de ținută.  ce experiențe v-a
oferit acest tip de activitate pe
care ați desfașurat-o în ultimii
10 ani?

Ca formator al Institutului
Național de Pregătire și
Perfecționare a Avocaților dar
și în baza resposabilităților care
mi-au revenit în cadrul
baroului, nu numai în calitate
de decan, am organizat acest

ciclu de conferințe devenite de
tradiție pentru practicienii
dreptului, care mi-au oferit
oportunitatea de a reuni în
cadrul unor dezbateri
interprofesionale avocați și
magistrați deopotrivă, profesori
și practicieni de referință, din
întreaga țară. Este o fațetă  a
activității mele care mi-a adus
multe satisfacții, întrucât
așteptările colegilor erau de
fiecare dată mai mari, iar
provocarea pentru mine era cu
atât mai mare. La finalul
acestui ciclu de conferințe care
s-a întins pe durata a zece ani,
o mare mulțumire a fost reușita
coordonării volumului aniversar
”avocatura în românia -150 de
ani în linia întâi a luptei pentru
drept”, care a reunit unele
dintre cele mai bune prelegeri.

faceți parte din comisia
permanentă a unbr (uniunea
națională a barourilor din
românia). cum vedeți evoluția
profesiei de avocat în acest
context economic, social și
politic extrem de agitat /
tumultuos?

Alegerea mea în această funcție
de reprezentare la nivel național
de către Congresul  avocaților
pentru un mandat de 4 ani (
2015-2019) este o mare
responsabilitate. Alături de
ceilalți membri ai Comisiei
Permanente încercăm să
identificăm cele mai bune căi
pentru a-i conferi profesiei
poziția cuvenită în societate și în
raport de sistemul de justiție,
acționăm pentru ca profesia să
se adapteze  aşteptărilor
avocaților, dar mai ales ale
beneficiarilor serviciilor juridice.
Între alte activitati, sunt
coordonatorul unui grup de lucru
ce reunește cei mai tineri
consilieri ai barourilor –
”Avocatura 2025” -  care,
împreună cu specialiști din mai
multe domenii, va realiza un
studiu prin care să fie identificate
direcțiile de dezvoltare ale
profesiei de avocat în context
național, european și global,
perspectivele profesiei de avocat
în funcţie de evoluţia contextului
economic, demografic, politic,
social și tehnologic. Personal îmi
doresc ca, în final, studiul să
reprezinte un instrument de
inspirație pentru toți avocații din
România, care să îi ajute nu
numai să se adapteze
schimbărilor ce vor veni, ci să
redevină unul dintre pilonii
dezvoltării durabile a societății în
ansamblu. 

mircea fica 

Suntem preocupați
să furnizăm clienților
nu numai solutii
privind contextul
curent al procesului
decizional de
business, dar și un
audit juridic complex
al întregii activități a
acestora, care să
ducă atât la
indentificarea
factorilor de risc, dar
mai ales la
propunerea unor
soluții care să le
aduca plusvaloare.



Ne bazăm pe o echipă de oameni pasionați, investim
în instruirea lor continuă pentru a menține în
permanență o echipă cu un nivel înalt de eficiență și
profesionalism.

alexandra Radu şi delia Belciu, 
doi dintre partenerii 
stratulat albulescu
Alexandra și Delia, foste colege la Facultatea de Drept din cadrul
Universității București s-au alăturat echipei Stratulat Albulescu în
septembrie 2015, colaborând mai ales pe proiecte de M&A.

Alexandra are peste 10 ani de
experiență tranzacțională în calitate
de avocat specializat pe fuziuni și
achiziții, precum și pe chestiuni de
drept societar, comercial și dreptul
concurenței. Ea a asistat o multitu -
dine de clienți naționali și internațio -
nali cu privire la tranzacții complexe
de fuziuni și achiziții implicând mai
multe jurisdicții, exituri de pe piața
din România, precum și cu privire la
aspecte sensibile de tranzacționare
și de reglementare. Înainte de a se
alătura echipei Stratulat Albulescu,
Alexandra a făcut parte din echipa
de M&A din cadrul biroului din
București al CMS Cameron
McKenna, una dintre cele mai mari
firme internaționale de avocatură
prezente în România.

cele mai importante dosare 
din ultimul an:

Printre proiectele coordonate de
Alexandra de când s-a alăturat 

Stratulat Albulescu se numără
asistarea unei companii internațio -
nale de servicii de fitness și
sănătate, unul dintre jucătorii-
cheie de pe piața românească în
legătură cu o achiziție importantă,
precum și cu privire la restructu -
rarea grupului constând în
fuziunea a două centre de fitness
cu com pania-mamă; asistarea
unuia dintre concurenții importanți
de pe piața de servicii de internet,
televiziune și comunicații cu privire
la potențiala achiziție în vederea
integrării pe verticală a afacerii
acestuia; asistarea unui furnizor
global de soluții de software, IT și
procesare de plăți, într-o achiziție a
unui grup important de companii
din România, precum și asistarea
unei importante companii pe piața
de publicitate video nativă, în
achizi țio narea unuia dintre cele
mai de success startup-uri
românești, care pune la dispoziție
tehnologia prin care pot fi create
formate video in teractive pentru
multiple platforme.

alexandra Radu

funcție:
Partener, Coordonator al practicilor de Drept
Societar, M&A și Dreptul Concurenței

nume societate:
Stratulat Albulescu SCA

date de contact:
alexandra.radu@stratulat-albulescu.ro

delia  BelCiu

funcție:
Partener, Coordonator al practicilor de
Proprietate Intelectuală, Telecomunicații, Media,
Protecția Datelor cu Caracter Personal, Farma

nume societate:
Stratulat Albulescu SCA

date de contact:
delia.belciu@stratulat-albulescu.ro

Muncă de calitate într-o echipă sudată.

Delia Belciu este unul dintre cei mai
recunoscuți specialiști pe piața din
România în domeniul Dreptului
Proprietății Intelectuale, având o
experiență în acest domeniu de
peste 10 ani, fiind clasată în direc -
toarele din domeniu ca IP star în anii
2014, 2015, 2016 de catre Managing
IP, precum și în categoria Silver de
către directorul international World
Trademark Report în anii 2015 și
2016. Delia este președinte al
Comitetului Internet din cadrul aso -
ciației European Comunities
Trademark Association precum și
membru în Consiliul aceleiași asociații
ca reprezentant al României. Delia
oferă asistență în toate domeniile
proprietății intelectuale, incluzând
mărci, desene, modele, drept de
autor și drepturi conexe, invenții ale
salariaților, contracte specifice
acestui domeniu, dar și în domeniul
IT (cloud, arhivare hibridă, software,
etc), acțiuni de contrafacere, în
Vamă, asistență în fața organismelor
de gestiune colectivă, arbitraje cu
privire la nume de domeniu, litigii în
domeniu. Delia este de asemenea
parte din Global Advertising Lawyers
Alliance, oferind asistență specifică
clienților în domeniul media,

publicitate, protecția datelor cu
caracter personal, telecomunicații,
farmaceutic. Delia este fluentă în
limbile engleză și franceză. 

cele mai importante dosare 
din ultimul an:

Delia a acordat asistență în proiecte
complexe de protecția datelor cu
caracter personal, îndeosebi litigii cu
privire la procesarea de date bio -
metrice, audit în domeniul protecției
datelor cu caracter personal, anulare
de mărci, acțiuni în contrafacere de
mărci, precum și alte drepturi de
proprietate intelectuală, acțiuni
protejare denumiri de origine, acțiuni
în răspunderea furnizorilor de noduri
de Internet, proiecte de IoT, de
imple mentare folosire conținut
online prin diverse mijloace de
comunicare, acțiuni utilizare nume
de domeniu, implementare diverse
acțiuni promoționale, restructurare
mecanisme promoționale, arbitraje
implicând furnizori de servicii
medicale, litigii cu privire la drept la
imagine, viață privată. De asemenea,
Delia a sprijinit echipa Stratulat
Albulescu în cadrul tranzacțiilor de
M&A pe partea de Telecomunicații,
Proprietate intelectuală, IT și
protecția datelor cu caracter
personal. 
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eu Și calea cĂtre o nouĂ abordare a avocaturii

Prevenţia şi avocatul responsabil
cu prevenţia - elementele
esenţiale ale programelor de etică
şi conformitate

articol de avocat ioaNa laeş-iChiM, 
avocat senior, Conformitate & Prevenţia infracţiunilor economice, dla Piper

ând am scris
acest articol, 
m-am trezit
prinsă într-un

proces de introspecție în
care mi-am pus întrebarea:
Ce mă definește ca avocat?
Practicând această profesie
mulți ani la rând, multe ore
pe zi, lăsând viața personală
în urmă și uitând de
echilibrul viață-muncă, a fi
avocat a însemnat pentru
mine a fi eu ÎNSăMI.
Aruncând însă o privire în
jur, am descoperit că sunt
diferită datorită
cunoștințelor variate și
predilecției către un alt tip
de avocatură. Abordarea
mea este aproprierea către
client, în calitate de
consultant implicat
preponderent în activitatea
de prevenție, identificarea și
diminuarea riscului, iar după
materializarea acestuia,
reducerea impactului și
elaborarea de lecții învățate.
Există însă un astfel de
avocat? L-am denumit
avocat responsabil cu
prevenția. Cum definim un
astfel de avocat? Dacă un

avocat responsabil cu
prevenția este doar o
invenție a timpurilor
prezente, ar trebui oare
acesta să existe? Care ar
trebui să fie
comportamentul unui astfel
de avocat responsabil cu
prevenția, care ar trebui să
fie pregătirea profesională și
specializarea acestuia? Ar
trebui să fie specializat în
infracțiuni economice,
resurse umane, achiziții
publice sau mai degrabă în
drept internațional?
Trăim vremuri interesante
care sunt în special dificile
pentru organizații și în care
protecția consumatorului,
protecția angajaților,
protecția datelor personale,
transparența și nediscri mina -
rea nu sunt doar niște
principii menționate în
documente internaționale ci
reprezintă statul de drept:
acestea trebuie adoptate de
către organizații prin norme
care să impună sancțiuni în
caz de încălcare.
Am decis astfel să folosesc
acest prilej pentru a susține
atât "prevenția" cât și

"avocatul responsabil cu
prevenția" într-un mediu de
muncă organizațional.
În mod obișnuit, înțelegem
prevenția ca fiind
implementarea tuturor
mecanismelor necesare
pentru a fi cât mai siguri că
orice fel de încălcare este
prevenită. Conceptul de
"implementare" are mai
multe sensuri. Întâlnim
organizații care consideră că
existența unor cursuri de
instruire online, a unor
instrumente de e-learning
etc. este mai mult decât
suficientă. Alte organizații,
spre exemplu, vor mai mult
și pun în practică și instru -
mente prin care verifică
nivelul de conștientizare al
salariaților și monitorizează
dezvoltarea acestora.
Sunt însă aceste mecanisme
suficiente? Implementarea
codurilor de etică, a
proceselor și procedurilor
interne, a instrumentelor de
prevenție și de identificare a
riscului reprezintă,
bineînțeles, o practică
obișnuită la nivelul
organizațiilor. Acestea sunt

menite a identifica riscurile și
a îndemna organizația să ia
toate măsurile necesare
prevenirii materializării
acestora. Mai există apoi și
factorul uman care trebuie
gestionat și convins să se
comporte în cadrul unui set
de reguli prestabilit. În acest
sens, instruirea este
instrumentul utilizat cel mai
mult. Cu toate acestea, dacă
este utilizat prea mult,
instruirea creează o stare de
saturație care se traduce în
timp (de preferat timp de
calitate) irosit cu rezultate
puține.
Așadar, ce este un avocat
responsabil cu prevenția și la
ce este acesta util și, mai
mult decât atât, care este
locul său în cadrul unei
organizații? 

atitudiNe PRo-aCtiVă  

Ei bine, am înțeles rolul
prevenției în activitatea unei
organizații. Mai mult decât
atât, merg mai departe și
pun problema unei posibile
obligații pe care noi, ca

C
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avocați, o avem față de clienții
noștri, de a le oferi consultanță în
prevenția sau identificarea
aspectelor care i-ar putea afecta
pe termen lung. Mă refer aici la
atitudinea pro-activă  a avocaturii
de prevenție, trecând peste
mandatul inițial de la client.
Fac referire în continuare la etica
în rolul nostru de avocați în
construirea sistemelor și
instrumentelor de prevenție care
să-i pună pe clienți într-o poziție
sigură de unde să se concentreze
pe realizarea de profit în
beneficiul societății. 
Principalul argument în favoarea
rolului nostru constă în instruirea
de bază pe care avocatul o
primește chiar înainte de a
deveni avocat: suntem instruiți să
vizualizăm, să identifică riscurile
și tipul de sancțiune pentru
fiecare încălcare. Astfel, în baza
acestei instruiri și, de ce nu, a
unor tehnici suplimentare cum ar
fi "back casting", "analiza
Ishikawa" și "analiza de tip fault
tree", suntem pregătiți să ne
ajutăm clienții în stabilirea celor

mai bune sisteme de
conformitate care să îi ajute în
prevenirea oricărui eveniment
nedorit, cel puțin din punct de
vedere juridic și al politicilor
interne.
Astfel, prevenția în avocatură
reprezintă activitatea unui avocat
care identifică riscurile cu care se
poate confrunta clientul, din
punct de vedere juridic/de
conformitate, și care furnizează
toate instrumentele și măsurile
pentru a preveni materializarea
riscurilor.
Bineînțeles dacă ne rezumăm
doar la normele și regulile din
doctrină, ca avocați nu vom
putea înțelege toate sistemele și
procesele care există și afectează
organizația clientului. Avem
nevoie așadar de a dobândi
cunoștințe în materie de
managementul schimbării,
managementul procesului și
fluxuri de lucru, în sisteme și
teoria sistemelor, precum și în
managementul riscului: avocatul
responsabil cu prevenția trebuie
să dețină cunoștințe solide nu

numai despre statul de drept, ci
și despre concepte de business
management și să acționeze în
consecință mai mult ca un
consultant. Cu aceste cunoștințe,
avocatul responsabil cu prevenția
va deține un avantaj competitiv,
putând furniza clientului servicii
complexe și identifica, în
beneficiul clientului, aspecte
neclare la început.
Cu toate acestea, o întrebare
legitimă ar fi: și cum aș putea
dobândi aceste cunoștințe? Ei
bine, nu voi face referire la
subiectul teoriilor și cărților și
miilor de autori care au creat,
analizat, facilitat implementarea
instrumentelor de management
al riscurilor, cultură
organizațională, etică și sisteme
de conformitate.

exeRCiŢiu de CoNştieNtiZaRe

Invitația mea este către un
exercițiu de conștientizare.
Atunci când lucrați pentru un
client, manifestați mai multă
curiozitate decât ceilalți.
Întrebați-vă ce se ascunde în
spatele și dincolo de nevoile
acestuia, care este scopul său? Și,
de ce nu, puneți multe întrebări
cu privire la ciclul de viață,
procesele și procedurile acestuia.
Astfel, cunoștințele vor fi dobân -
dite în modul cel mai benefic
pentru un adult: prin practică.
Avem de a face cu o specie
evoluată de avocat, cu o nouă
modalitate și un nou tip de
avocatură. Ceea ce s-a schimbat
de asemenea este cantitatea
sporită de risc cu care clienții se
confruntă, punând astfel acest
tip de avocatură în tendințe, fiind
esențial în demersul
organizațiilor de a elabora
mecanisme moderne de
prevenție.

Prevenția în
avocatură
reprezintă
activitatea unui
avocat care
identifică riscurile
cu care se poate
confrunta clientul,
din punct de vedere
juridic/de
conformitate, și
care furnizează
toate instrumentele
și măsurile pentru a
preveni
materializarea
riscurilor.



cum este organizat cabine -
tul dumneavoastră de avo -
catură? care este strategia
dumneavoastră de dez vol -
tare?

Cel mai important lucru în cazul
oricărui gen de dezvoltare
este să lași ceva în urmă.
Pasiunea pentru această
profesie și dorința de a veni
în întâmpinarea clienților cu
soluții și servicii legale
complete a făcut ca biroul pe
care îl conduc să se extindă și
să acopere mai multe
domenii de competență
precum: dreptul civil, dreptul
comercial, dreptul muncii și
dreptul penal. Reprezentăm
clienți români și străini,
asociații non-guvernamen -
tale, societăți comerciale și
persoane private. Cunoaștem
faptul că persoanele private și
persoanele juridice  apelează
la justiție prin intermediul
avocaților în situații de criză și
conflict.  De aceea, comple xi -
tatea cazurilor și a proble -
melor cu care clienții noștrii
se confruntă implică și
colaborarea cu alți avocați din
țară dar și din străinătate
specializați pe anumite
domenii  dar și colaborarea
cu  profesioniști  precum:
evaluatori, consultanți fiscali,
practicieni în insolvență,
traducători autorizați.  
Biroul pe care îl conduc este
despre clientul-om și în slujba
clientului–om.  Pentru că,
dincolo de diferențele
culturale, socioeconomice,
educaționale sau de vârstă,
clienții au în comun nevoia de
a fi auziți,  iar problemele lor
să fie tratate cu seriozitate și
profesionalism. În calitate de
avocat titular și coordonator

al biroului pe care îl conduc,
preocuparea mea este și
rămâne oferirea de soluții
adaptate nevoilor clienților și
expertize complementare .
Prima noastră
responsabilitate este clientul
nostru. Acest lucru înseamnă
că ne străduim să găsim
strategii eficiente, creative și
competitive pentru a rezolva
problemele dar și pentru a
aborda  oportunitățile legale
necesare în  activitatea pe
care aceștia o desfășoară. 

foarte multe persoane s-au
arătat nemulțumite de co -
dul penal și codul de pro ce -
dură penală. care este opi -
nia dumneavoastră despre
aceste acte nor ma tive ex -
trem de importante pentru
sistemul juridic ro mânesc?

Pe scurt, opinia mea este că
abrogarea Codului Penal din
anul 1968, care a rezistat
aproape jumătate de secol în
România, era imperios nece sar
într-o societate în care viața
socială și economică  dar  și
cultura, comportamentul,
convingerile, valorile
oamenilor s-au schimbat iar
unele prevederi legale nu-și
mai găseau aplicablitate în
sistemul juridic și economic al
României. Astfel că, anul
2014 semnifică intrarea în
vigoare a noului Cod Penal și
a noului Cod de Procedură
Penală și reflectă evoluția
legislativă a țării noastre,

încercându-se ajustarea drep tu -
lui penal român cu alte siste me
juridice ale altor țări membre
din Uniunea Europeană.
Dreptul, ca fenomen norma -
tiv, are la bază evoluția unei
țări, transformările produse
în societate, cultura, tradițiile,
mentalitatea, valorile religioa se
și morale în care cred indivizii
unei națiuni și care sunt parte
a societății respective. Noul
Cod Penal sancționează
anumite categorii de fapte
mai ușor, iar viața personală
este mai bine ocrotită. Cu
toate acestea, sunt mai aspru
sancționate persoanele care
comit mai multe fapte penale
aflate în concurs sau în stare
de recidivă. În ceea ce ne
privește, Noul Cod de
Procedură Penală prin

reglementările și prevederile
aduse, accelerează rezolvarea
cauzelor penale și simplifică
procedurile penale.
În acest sens, apar și
probleme ce rezultă din
înțelegerea, interpretarea
diferită a conțintutului noilor
prevederi, care de multe ori
intră în contradicție cu alte
acte normative. Consider că,
în următorii ani, vom fi forțați
de climatul economic euro -
pean în contextul globalizării
să facem noi modificări și să
definim anumite noțiuni din
actuala legislație penală care
lasă loc de interpretare și
pune în pericol de multe ori
însăși aplicarea actului
normativ, fiind la limita
încălcării principiului acce si -
bilităților actelor normative.

ce le sfătuiți pe tinerele
doamne care încep o carie -
ră în avocatură?

Oamenii sunt inclinați să
ignore sfaturile. De aceea, voi
încerca să găsesc o formulă
pentru a creiona ce am
învățat personal până în
prezent ca avocat dar și ca
om. Experiențele pe care le
avem fiecare dintre noi în
viață sunt unice, educația și
mediul în care trăim ne
formează, ca om și ca
profesionist. Consider că
nereușitele, înfrângerile,
eșecul, sunt ingrediente
importante în calea spre
succes și pentru o carieră
satisfăcătoare. Oamenii de
succes trebuie să învețe să fie
confortabili cu unele nereu și te.
Doar așa au forța de a merge
înainte și a se reinventa.  

mircea fica 

În slujba clientului - om
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voicu & filipescu a ani ver -
sat recent 15 ani de la în -
ființarea societății. ce re -
prezintă voicu & filipescu
pentru dumneavoastră și
pentru echipa pe care o
coordonați?

Anul acesta marchează pen tru
mine o dublă aniversare – se
împlinesc 15 ani de la
înființarea Voicu & Filipescu
și, totodată, de când m-am
alăturat firmei. După 15 ani
de dezvoltare profesională și
umană alături de avocații și
staff-ul firmei, pot spune că
eu însămi, ca avocat, mă
identific cu Voicu & Filipescu. 

care sunt atuurile voicu &
filipescu într-o piaţă atât
de dinamică şi cu un grad
ridicat de concurenţă?

Suntem dinamici și flexibili
ca și piața în care ne
desfășurăm activitatea. Ne
preocupă permanent nevoile
clienților și încercăm să le
oferim servicii într-o formă
care să răspundă cât mai
bine acestora, fie că e vorba
de adaptarea la un mod de
lucru particular al echipei de
management (sau juridice) a
clientului, fie că e vorba de
restricțiile de buget. Uneori,
adaptarea presupune
inițiativă din partea noastră
în ce privește oferirea unor
metode alternative de billing
sau detașarea unui avocat al
firmei la sediul clientului,
pentru a acorda asistență in
timp real și în cel mai
eficient mod; alteori, ne
gândim la structuri standard
pentru clienți, care să
constituie o bază minimală

de informație juridică într-un
anume domeniu și care să îi
ajute să optimizeze bugetul
de care dispun, în cazul in
care există restricții de acest
gen. 
Cât privește resursele
umane, investim profesional
și uman în avocații cu care
lucrăm. Ei sunt cel mai
important “capital” al firmei
noastre. Am speranța că
suntem una din firmele de
avocați care oferă un mediu
de lucru plăcut și motivant,
ceea ce se transpune în
dedicare și loialitate față de
valorile firmei și față de
client. 
Cred că acestea sunt avan -
tajele noastre competitive și
ingredientele principale ale
longevității pe o piață atât
de dinamică și concurențială. 

Ţinând cont de experienţa
pe care o aveţi, care sunt
principalele dificultăţi pe
care le întâmpină un avo -

cat specializat în achiziții
publice? cum apreciați
noua legislație care regle -
mentează acestor sector? 

Lucrul în domeniul achizițiilor
publice este o provocare
constantă, fie că vorbim de
analiza speței și pregătirea
contestațiilor în timp record,
sau de interacțiunea cu auto -
ritățile publice organiza toare
ale procedurilor de achiziție
publică. În general, în
achizițiile publice munca unui
avocat se desfășoară contra-
cronometru. Este esențială,
așadar, buna colaborare cu
clienții, întrucât de multe ori
argumentele de ordin tehnic
sunt pregătite de către
aceștia, ulterior echipa de
avocați apreciind pertinența
și utilitatea argumentelor
tehnice furnizate și îmbră -
cân du-le în forma juridică cea
mai convingătoare, alături de
pregătirea argumentelor
strict juridice. 
În mod particular, achizițiile
publice sunt prin excelență
un domeniu de analiză și
creativitate juridică. Nu
există spețe identice, chiar
dacă, prin multitudinea
spețelor pe care le lucrăm
pentru clienții nostri într-un
anumit domeniu (de
exemplu, healthcare,
energie) reușim să anticipăm
zonele cu potențiale
probleme și să le adresăm
corespunzător. Fiecare
procedură are con textul ei

specific, iar reacția autorității
contractante și/sau a
celorlalți ofertanți e diferită
de la caz la caz, ceea ce face
ca fiecare astfel de mandat
sa ne țină “alerți”. 
Noua legislație este și ea o
provocare în sine, deși
vedem îmbunătățiri clare ale
pachetului legislativ recent
introdus. În același timp, din
păcate, vedem că prevederi
legislative menite să
remedieze situații de conflict
între autorități și ofertanți,
instituite în urma experien -
țelor anterioare, nu își găsesc
eficiența așa cum s-a dorit. 
Nu suntem foarte optimiști
că noul pachet legislativ în
materia achizițiilor publice va
avea efectul deblocării
marilor proiecte de
infrastructură. Măsura în
care anumite astfel de mari
proiecte se vor debloca
estimăm ca va fi prea mică
față de așteptări, având în
vedere lupta crâncenă
pentru bani publici, care nu
va fi descurajată de noile
prevederi; mai degrabă,
avem speranța că marile
proiecte de infrastructură
vor putea fi realizate mai
rapid și poate mai lipsit de
piedici în ce privește găsirea
partene rului privat în baza
legii 233/2016 a
parteneriatului public-privat
ce va intra în vigoare la
sfârșitul acestui an. 

mircea fica 

suntem dinamici şi flexibili ca şi piaţa
în care ne desfăşurăm activitatea
interviu cu MaRta PoPa, senior Partner, Voicu & Filipescu
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prin ce se distinge societa -
tea dum nea voastră de avo -
catură?

Mulțumesc pentru întrebare,
dar cred că singurii în măsură
să se pronunțe într-adevăr în
acest sens sunt clienții noștri
sau, de ce nu, colegii avocați.
În ceea ce mă privește, am
prețuit întotdeauna verticali -
tatea profesională și respec -
tarea valorilor tradiționale ale
avocaților: loialitatea, inte -
gritatea și eleganța. Mi-am
propus întotdeauna ca, prin
activitatea mea și a societății
pe care o conduc, să
reprezentăm un exemplu de
profesionalism pentru toți cei
cu care intrăm în contact, în
primul rând ca o metodă de
combatere a numeroaselor
clișee cu care avocații au
ajuns să fie identificați în
percepția publică.

de ce ați ales să dezvoltați
pro fesional acest domeniu
de nișă, al dreptului famili ei?

Există o dinamică specială
între avocat și client, dar și
între avocat și instanță, atunci
când proble me le cu care ești
solicitat sunt de natură per -
sonală și extrem de relevante
în viața celor implicați. Un
avocat specializat în acest
domeniu nu are nevoie doar
de cunoștințe juridice foarte
bune, dar și de flerul și de
tactul de a înțelege și de a
gestiona cazurile. Am fost
întotdeauna o persoană care
găsește confort în provocări
profesionale, chestiune care,
de asemenea, se potrivește
foarte bine cu acest domeniu
în care miza fiecărui dosar

este extrem de sensibilă
pentru client.

cât de importante sunt re -
pu  ta ția și etica profesio na -
lă, în acest sector al drep -
tului familiei?

Cred că reputația și etica
profe sională sunt foarte
importante pentru toti
avocații, indiferent de
domeniul în care activează: ai
întotdeauna nevoie de
notorietate și de respectul
clienților și al colegilor,
chestiuni care izvorăsc în
principal din modul în care îți
practici profesia. Ceea ce este
specific dreptului familiei –

problemele clienților sunt cât
se poate de personale, iar
mizele sunt întotdeauna
foarte ridicate – face ca cei
implicați să pună mare preț,
poate chiar mai mult decât în
alte domenii, pe integritatea
avocatului, pe determinarea
acestuia și pe rezultatele lui
anterioare. În plus, deși
confidențialitatea este o
valoare esențială a profesiei
de avocat, în acest domeniu
clienții se așteaptă implicit să
beneficieze de cele mai exi -
gente garanții în acest sens. 

care sunt preocupările prin -
ci pa le ale clienților dumnea -
voas tră aflați într-un proces

din do meniul dreptului
familei? 

Preocuparea esențială a
tuturor clienților noștri este
aceea de a beneficia de o
soluție juridică care să
răspundă unor exigențe emi -
namente practice: cum și în
ce condiții vor fi crescuți și
educați copiii mei? Cum voi
putea să mă implic activ în
viața acestora? Cum se va
reflecta munca mea de-o
viață în rezultatul partajului?
Cum va arăta viața mea după
finalizarea procesului? Cu alte
cuvinte, într-un dosar de
dreptul familiei, o soluție
favorabilă va fi aceea care, în
plus față de o analiză
obiectivă a rezultatului
juridic, îi va permite clientului
să fie confortabil cu  alegerile
sau evenimentele din viața
sa. De aceea, din punct de
vedere profe sional, am oferit
prioritate stra tegiilor care să
facă probabilă nu numai o
victorie în sens juridic ci, mai
ales, o victorie în plan uman.

ați gestionat și coordonați
cazuri sofisticate, precum
partajul unor patrimonii
complexe și însemnate din
punct de vedere valoric sau
cazuri de răpire interna -
țională de copii. legislația

asistăm la o creştere
severă a complexităţii
cauzelor de partaj
interviu cu diaNa-iulia olaC, avocat asociat, “olaC, BeCheaNu” societate Civilă de avocaţi
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este în pas cu vremurile? se
impun îmbunătățiri ale ac -
telor normative care regle -
mentează acest domeniu?

Deși legislația actuală este
într-o continuă modificare și
adaptare, realitățile sociale
par a se afla mereu cu cel
puțin câțiva pași înainte. 
Un exemplu extrem de actual
este reprezentat de situațiile
de alienare parentală, cu
privire la care legislația este
deficitară și cu privire la care
noi (asociații) am redactat un
proiect de lege aflat acum în
dezbatere la Senatul României. 
În dosarele de partaj, una
dintre problemele majore
este reprezenatată de
imposibilitatea de a introduce
în dosar instituțiile bancare
atunci când bunurile de
împărțit au fost achiziționate
prin intermediul unui credit
ipotecar. Situațiile de acest
tip sunt cel mai des întâlnite,
iar această imposibilitate ge -
nerează probleme în alegerea
celor mai bune soluții de par -
tajare a bunurilor și de gestio -
nare a datoriilor restante, cu
impact în special pentru cei al
căror patrimoniu este însem -
nat și multe din bunuri sunt
ipotecate.
În dosarele de răpire interna -
țională de minori, nevoia de a
soluționa în termen cât mai
scurt aceste cauze a primit un
răspuns legislativ ineficient,
întrucât celeritatea nu ar
trebui să taie din justețe. La
instanța de fond, în afara
înscrisurilor (vorbim aici ca
mijloace probatorii), toate
celelalte mijloace de probă
sunt admisibile doar în situații
excepționale, ceea ce
limitează în mod evident
posibilitățile de apărare ale

părților; iar recursul, cea mai
restrictivă variantă posibilă în
sensul celor aduse în discuție,
este singura cale de atac
disponibilă în prezent.

de la intrarea în vigoare a
noului cod civil în 2011,
părțile sociale pe care soții
le dețin în cadrul unor so -
cietăți comerciale au înce put
să fie considerate bu nu ri
comune. cum au influen țat
aceste prevederi procesele
de partaj?

Într-adevăr, spre deosebire
de reglementările anterioare,
în prezent părțile sociale pe
care soții le dețin sunt consi -
derate bunuri comune și, ca
atare, fac obiectul dosarelor
de partaj. Prin urmare, asis tă m
la o creștere severă a com -
ple  xității cau zelor de partaj și
a riscurilor asociate acestor
dosare. 
Complexitatea sporită izvo -
răș te și din necesitatea de a
evalua judiciar valoarea reală,
de piață, pe care părțile
sociale o au, chestiune care
presupune, în esență, evalua -
rea societății comerciale – o
operațiune de durată, cu
costuri mari și care necesită
expertiză deosebită din
partea evaluatorului.
Riscurile sporite aparțin
soțului care deține, în nume
personal, părțile sociale în
cauză. În foarte multe situații,
celălalt soț a avut în cel mai
bun caz un aport marginal,
dacă nu chiar inexistent, în
dobândirea părților sociale, în
managementul și dezvoltarea
societății, așadar, în genera -
rea valorii pe care părțile
sociale o au în momentul
partajului. Dar, chiar și așa,

părțile sociale sunt conside ra -
te bunuri comune și, ca atare,
ambii soți vor profita de pe
urma acestora într-o măsură
mai mare sau mai mică.
În acest context, noua regle -
mentare obligă la inovație
juridică pentru litigarea
dosarelor, pentru rezolvarea
extra-judiciară a conflictului și
pentru minimizarea riscului
pentru soțul expus. În toate
scenariile, avocatului care
gestionează cauza i se cer
cunoștințe de evaluare,
precum și abilități avansate
de negociere; din fericire, am
putut să răspundem nevoilor
clienților noștri din dosarele
de acest tip.

cum percepeți transformă -
rile petrecute în avocatură,
comparativ cu momentul
începerii carierei dumnea -
voastră, în anul 2000? 

În ceea ce privește Baroul
București, mă bucură să văd
că organele de conducere nu
mai reprezintă un simplu
organ profesional, ci
realmente un organ al
profesiei, interesat și implicat
în problemele curente ale
avocaților; nu doar un
organism de control al
corpului profesional, ci și un
organism care își protejează
membrii profesiei și le oferă
sentimentul de apartenență. 
Din păcate, nu pot fi la fel de
mulțumită în ceea ce privește
legislația specifică profesiei.
Aici noi, avocații, ne
confruntăm cu multiple
lacune, cea mai mare fiind
inexistența unei recunoașteri
legislative univoce a faptului
că avocatul reprezintă un
participant indispensabil,

principal și pe picior de
egalitate cu ceilalți partici -
panți la actul de justiție.
Constat cu dezamăgire și
faptul că, și în rândul nostru,
al avocaților, nu există un
consens cu privire la felul
exercitării profesiei noastre:
suntem mai degrabă
asemenea unor antreprenori
sau suntem mai degrabă
asemenea unor magistrați?
Mai mult, în acest an am
constatat cu toții dificultățile
și dezbaterile acide purtate în
public pe marginea
recunoașterii unor drepturi,
de altfel cât se poate de
firești pentru profesie,
chestiune care trădează și o
percepție publică negativă pe
care avocatul o are în
societatea românească.
Nu în ultimul rând, se
observă și în România, ca și la
nivel internațional, o
specializare din ce în ce mai
accentuată a avocaților pe
domenii din ce în ce mai
restrânse de drept. La
momentul intrării mele în
profesie, noțiunea de avocat
specializat se referea strict la
diferența dintre dreptul penal
și dreptul civil, iar majoritatea
seniorilor preluau orice fel de
cauză, daca aceasta era
circumscrisă unuia dintre
aceste două domenii extrem
de vaste. Aceste vremuri au
început să apună, în con tex tul
în care foarte mulți dintre
colegi au reușit să se axeze pe
nișe ale dreptului. Să ai și un
domeniu de expertiză este un
lucru cât se poate de benefic
profesional, atât pentru
avocați, cât și pentru justiția -
bili și, de ce nu, și pentru
instanțele de judecată. 

mircea fica 
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jlaw este un boutique de
avocatură axat pe pro -
prietate intelectuală, it&c,
online și protecția datelor
cu caracter personal. de ce
ați decis să vă specializați în
aceste domenii extrem de
dinamice? 

Am început în 2006 cu pro -
prie tatea intelectuală și am
continuat, firesc, în 2007, cu
IT&C și datele personale
deoarece am observat că mer -
geau mână în mână. Mi-am
dat seama că aceste domenii
sunt complementare și că un
avocat specializat în oricare
dintre acestea ar trebui să le
cunoască in profunzime și pe
celelalte.  
Le-am preferat tocmai pentru
că sunt atât de dinamice și
provocatoare. Sunt o
persoană aflată mai mereu în
dinamică. Și, recunosc, mi-au
părut întotdeauna (și încă îmi
par) cele mai interesante
domenii de drept. 

cum colaborați cu autori -
tățile de reglementare în
domeniu?

În general, avem o colaborare
bună; încercăm să ne adap tăm
din mers schimbărilor cvasi-
permanente pe care le inițiază
acestea, fie că este vorba de
OSIM, ANSPDCP, ANCOM,
organisme de gesti une colect -
ivă a drep turilor de autor și a
drepturilor conexe, etc.
Pe lângă schimbările frecvente
de legislație, trebuie să avem
în vedere inclusiv schimbările
impuse de organele de con -
ducere a profesiilor de avocat
si consilier în proprietate
industrială. Aceasta pentru că

ne-o cere legea, dar și etica pro -
fesiei și a concurenței loiale.
Dar avem, în același timp, și
așteptări de la organele
profesiei - să ne protejeze si să
se asigure că toți concurenții
de pe piață joacă corect, după
regulile jocului. 
De exemplu, în ultimii cinci
ani, am observat un fenomen
îngrijorător și periculos:
existența mai multor “firme”
care prestează servicii juridice
– în ciuda prevederilor legale
care stabilesc clar că doar
avocații pot presta asemenea
servicii către orice persoană.
Folosindu-se de paravanul și
facilitățile fiscale ale unui SRL,
acestea fac concurență
neloială unor profesioniști
ținuți de restricțiile breslei pe
care o reprezintă (așa cum
este cazul avocaților ce dau

examene, fac stagiatură, achi -
tă o serie de taxe, își asumă
răspunderea pentru soluțiile
oferite clienților, dar cărora le
sunt interzise uneltele de
promovare pe care un SRL le
are ușor la îndemână, mai ales
în mediul online). 
Asemenea “firme” nu fac
altceva decât să dezinformeze
și să aducă un imens deservi -
ciu publicului – beneficiar al
acestor servicii juridice. Ca să
nu mai spunem că lasă de
dorit calitatea serviciilor
oferite. Mulți clienți nu știu
(sau poate nu îi interesează)
faptul că este ilegal ca un SRL
să presteze servicii juridice. 
În mod evident, este nevoie
de o implicare și mai atentă a
celor care ne conduc profesia,
pentru că regulile ar trebui să
fie aceleași pentru toți. 

coordonați și ip boutique,
un cabinet de proprietate
industrială. când credeți că
vor conștientiza managerii
români importanța respec -
tării proprietății industriale?

Așa este, combin avocatura cu
profesia de consilier mărci. Din
experiența clienților noștri,
pot spune că managerii
români dau semne clare că
sunt dispuși să pună mai mare
preț pe portofoliile de proprie -
tate industrială. Evident, acest

lucru depinde și de maturi -
tatea, viziunea și planurile pe
termen lung pe care le au. 
Mărcile, spre exemplu, rămân
în continuare elemente de
mare interes pentru manageri,
probabil și datorită costurilor
de înregistrare relativ
accesibile. Din ce în ce multe
companii îmi solicită sprijin
juridic pentru conflicte dintre
mărci și nume de domenii de
Internet; au învățat să nu mai
renunțe atât de ușor la
investiția făcută, ceea ce este
de apreciat. 
De asemenea, observ că în
industria IT&C există un inte -
res crescut pentru brevete;
dar costurile și complexitatea
formalităților de obținere încă
îi țin pe mulți la distanță sau îi
determină să renunțe relativ
ușor. 
Deci este loc de mai bine și
mai avem un drum lung de
parcurs până când companiile
românești vor trata proprie -
tatea intelectuală cu atenția
cuvenită. Dar eu sunt opti mis tă
și cred că suntem pe drumul
cel bun. De altfel, de 10 ani
susțin și promovez acest do me -
niu – cred eu, unul dintre cele
mai creative și mai ofertante
dintre ramurile dreptului, cu
tot respectul pentru colegii
mei de breaslă care abordează
alte arii de drept.  

mircea fica 

Managerii români pun mai mare
preţ pe portofoliile de
proprietate industrială
interviu cu Claudia Jelea, avocat Partener, Jlaw (Claudia Jelea law office)
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Pentru noi, numărul
de clienţi ori cel al
dosarelor nu este
relevant, ci
rezultatul pe care îl
obţinem prin
demersul nostru.
Atunci când reuşeşti
să obţii soluţia pe
care o consideri
corectă într-un
dosar, satisfacţia
profesională e
imensă. 

cum funcționează cabinetele
asociate trăilă & jitariu? pe ce
arii de expertiză vă concen trați?
ce strategie de dezvol tare
urmați?

Profesia ne-a adus împreună încă
din 2007. Cristina Jitariu este
colaboratoarea mea de la
momentul la care a terminat
facultatea. A fost stagiara mea,
mai apoi omul alături de care am
lucrat în administraţia publică si
este avocatul pe care mă bazez în
tot ceea ce fac din punct de
vedere profesional. 
Datorită experienţei acumulate în
atâţia ani de avocatură (eu
profesez din anul 2000), dar şi în
administraţia publică centrală,
domeniul pe care îl vizăm este
contenciosul administrativ sau,
cum îmi place să îl numesc,
relaţia dintre public şi privat,
achiziţiile publice fiind cu
precădere ramura asupra căreia
ne-am aplecat.

unde vă vedeți peste 5 ani, ca
dimensiune a business-ului,
anvergura clienților și pozițio -
narea în piață?

Pentru mine profesia de avocat
rămâne o menire, este o parte
din mine ca om. Noi, ca avocaţi,
am înţeles că această profesie se
exercită „intuitu personae”.
Pentru noi, numărul de clienţi ori
cel al dosarelor nu este relevant,
ci rezultatul pe care îl obţinem
prin demersul nostru. Atunci
când reuşeşti să obţii soluţia pe
care o consideri corectă într-un
dosar, satisfacţia profesională e
imensă. 
Iar în această materie cu atât mai
mult. Pe de o parte, clientul
simte că îi sunt respectate
drepturile şi că el contează ca

operator economic pe piaţa
achiziţiilor publice, pe de altă
parte, reuşeşti să determini
eficientizarea cheltuirii banilor
publici prin aplicarea unei
proceduri competitive şi
transparente. 

aveți o experiență redutabilă
în administrație, la o agenție
de stat foarte importantă  -
autoritatea națională pentru
reglementarea și monito ri -
zarea achizițiilor publice. cum
apreciați noua legislație în
domeniu, aprobată recent?

Noua legislaţie vine să transpună
3 directive europene (2014/23/EU,
2014/24/EU, 2014/25/EU). Actele
normative promulgate în această
primăvară se apropie foarte mult

de ceea ce Uniunea Europeană
şi-a propus la momentul
adoptării lor. Şi aceasta pentru că
în mod evident se simte nevoia
unor mici corecturi, însă, în
ansamblu, sunt acte normative
care vin a clarifica tot ce
înseamnă domeniul achiziţiilor
publice. S-a făcut un efort colosal
în Parlament pentru adoptarea
lor. Proiectul care a venit de la
Guvern era extrem de sumar şi în
mare parte incompatibil cu
esenţa directivelor. Am contribuit
ca expert la adoptarea acestor
legi în Parlament .

sunt foarte mulți avocați
capabili, care ar putea intra în
politică să reformeze institu -
țiile statului, însă au o serie de
reticențe. cum vedeți dum nea -
voastră lucrurile? 

Mi-aş dori din suflet ca mai mulţi
colegi din breaslă să se implice în
viaţa publică. 
În politică, dacă vrei să schimbi
ceva, trebuie să mergi înainte.
Este un drum greu, dar eu
politica o privesc ca pe o datorie.
Nu cer nimic, ci doar doresc din
tot sufletul ca România să fie un
stat respectat în care noi să ne
regăsim ca cetăţeni demni, fără
resentimente, fără interese
meschine, respectându-ne unii
pe ceilalţi şi creând un viitor
pentru copiii nostri aici, şi nu în
afară. 

mircea fica 

Pentru mine profesia
de avocat rămâne o menire
interviu cu CRistiNa tRăilă, avocat Partener, trăilă & Jitariu



la Bani Mărunţi

Pe tVR1, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 23,55
Best of, sâmbătă, la ora 09,00

La Bani Mărunți este o emisiune prin care se dorește clarificarea
unor noțiuni de economie, de finanțe, de bănci, politica prețurilor
unor produse de bază, a medicamentelor și implicațiilor lor asupra
buzunarelor românilor. de asemenea, sunt abordate teme cu un
caracter de utilitate pentru telespectatori, cum ar fi alegerea unei
oferte de credit, cum să-ți securizezi economiile, elemente de
management al averii (case, mașini, terenuri, bunuri), securitatea
acestora, ponturi pentru investiții (bursă, titluri de stat, imobiliare, etc).

emisiunea este realizată cu sprijinul revistei legal Magazin
Producător general: Mugur istode

Realizator: Constantin Rudniţchi
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Acest an a fost în
sine un an al
provocărilor,
întrucât după
aproape 11 ani de
activitate, am decis
înfiinţarea propriului
cabinet de
avocatură,
specializat în
proprietate
intelectuală, drept
bancar și financiar,
drept comercial și
dreptul muncii și pot
spune că sunt
extrem de încântată
de realizările
profesionale
înregistrate. 

v-ați specializat în proprietate
intelectuală și industrială, un
sector extrem de sofisticat, care
a evoluat foarte mult pe plan glo -
bal. în ce context ați decis să vă
axați pe această arie de practică?

Chiar astfel mi-am început activita -
tea profesională, cu practică în
domeniul proprietății industriale,
mai exact în domeniul mărcilor, în
anul 2005. Am îmbrățișat cu foarte
mult interes și entuziasm practica
în acest domeniu, fiind, spre deo -
sebire de alte ramuri de drept, un
domeniu mai creativ și, în același
timp, suficient de sofisticat astfel
încât să ridice probleme juridice
complexe.
Cu toate acestea, am decis un an
mai târziu să îmi extind experiența
profesională și m-am îndreptat
înspre avocatura de business, mai
ales că în acea perioadă, practica
de dreptul proprietății intelectuale
nu era foarte avansată, drepturile
de proprietate intelectuală
prezen tau mai puțin interes
antrepre norilor (în special
antreprenorilor români),
majoritatea clienților fiind la acel
moment preponderent per soane
juridice străine sau filiale ale unor
importante corporații din stră -
inatate, active și pe piața din Ro -
mâ nia, în industrii precum in dus -
tria farmaceutică sau alimentară.  
Ulterior, după mai mulți ani de
practică în avocatura de business,
prin expunerea la proiecte și tran -

zacții semnificative cu implicații în
multe domenii de drept (societar
și comercial, fuziuni și achizitii,
financiar-bancar, real-estate,
dreptul muncii etc.), dar și datorită
creșterii interesului general pentru
domeniul proprietății intelectuale,
am avut oportunitatea de a fi
expusă la aspecte mult mai
diversificate în acest segment,
mergând foarte mult inclusiv în
zona drepturilor de autor,
domeniu în sine extrem de vast.
Astfel, în mod deliberat, m-am
întors la domeniul îndrăgit la
început de carieră, de data aceasta
dintr-o perspectivă mult mai
complexă și dintr-o preocupare
constantă de aprofundare a
practicii în domeniu. 

cum apreciați modul în care
managerii companiilor cu capi -
tal românesc înțeleg să-și pro -
tejeze mărcile și invențiile?

Sunt încântată de creșterea
interesului antreprenorilor români
pentru asigurarea protecției drep -
turilor de proprietate intelectuală.
Conștientizarea importanței
protejării acestor drepturi se
datorează probabil și evoluției
tehnologiei, în special a comerțului
on-line, înțelegând prin aceasta
inclusiv acțiunile de publicitate și
promovare on-line a business-ului. 
Dacă la început entitățile activând
în anumite industrii, precum cea
farmaceutică sau alimentară, erau
principalii actori interesați în
asigurarea protecției drepturilor
lor (mărci, desene și modele
industriale, invenții etc), în prezent
sfera a fost lărgită la aproape
toate industriile, probabil acest
aspect fiind mai evident pentru
companii activând în industrii de
TMT (Tehnologie, Media,
Telecomunicații), dar nu numai.
De asemenea, mediul on-line a
creat un context favorabil pentru
diseminarea mult mai rapidă a
informației, a acțiunilor de
promovare și publicitate, ceea ce
a generat, pe de o parte, sporirea
competitivității între antreprenori
și stimularea inovației, iar pe de
altă parte, datorită riscului mult
mai facil de copiere sau însușire
nelegală a unor creații și a

sunt încântată de creşterea interesului
antreprenorilor români pentru asigurarea
protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală
interviu cu iRiNa alBuşel, avocat Partener, albuşel law office
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drepturilor aferente
acestora, a dus aproape în
mod automat la
conștientizarea de către
antreprenori a necesității
protejării business-ului,
inclusiv prin asigurarea unei
protecții adecvate pentru
drepturile de proprietate
intelectuală. Educarea cu
privire la aceste aspecte s-a
produs și continuă să se
producă astfel într-un mod
firesc, constant și continuu,
sincronizându-se cu
dezvoltările tehnologiei în
general și ale modelului de
business ales de fiecare
antreprenor, în particular. 

în acest an s-au aniversat
20 de ani de când a fost
promulgată legea 8/1996,
a dreptului de autor și a drep -
turilor conexe. cum ve deți
viitorul acestui sector?

Este cu siguranță un sector în
expansiune. Dacă ne uităm la
dezvoltarea accelerată în
acest domeniu, nu numai în
România, dar mai ales la nivel
global, se poate observa o
ramificare a acestuia în multe
segmente. 
Se dezvoltă din ce în ce mai
mult dreptul internetului, în
care componenta de pro prie -
tate intelectuală (și, în
special, drepturi de autor),
este semnificativă. De
asemenea, în străinătate, s-a
dezvoltat așa numitul
segment de Fashion Law
(inițial în Statele Unite, din
motive de politică legislativă,
iar ulterior și în alte state),
subdomeniu axat pe
drepturile de proprietate
intelectuală specifice acestei
industrii, în care multe dintre

litigii au efect răsunător atât
din perspectiva consumato -
rului, cât și a practicianului în
drept interesat de argumen -
tația juridică și de premisele
create de precedentul judiciar
(de exemplu, litigii implicând
branduri sau nume celebre
precum Cristian Louboutin vs.
Yves Saint Laurent, John
Galliano vs. Christian Dior,
H&M vs Forever 21, etc.)
De asemenea, crește
numărul cauzelor litigioase
cu privire la drepturi de autor
având drept obiect aspecte
precum: dreptul de
comunicare publică a
operelor aparținând terților,
mai ales în contextul în care
modalitățile de comunicare
devin din ce în ce mai
diversificate (de exemplu,
inserarea unui link hipertext
pe un site accesibil pe inter -
net poate constitui un act de
comunicare publică, situație
în care trebuie autorizat de
către titularul drepturilor);
dreptul la transformarea
operei sau realizarea de
opere derivate; dreptul de
reprodu ce re și redevenţă
pentru copia privată în
sarcina persoanelor care
dispun de echipamente, de
aparate şi de suporturi de
reproducere digitală;
încălcarea drepturilor asupra
operelor audio-vizuale, etc.
Ceea ce este interesant cu
privire la dezvoltarea
domeniului drepturilor de
autor este întrepătrunderea
între aspecte diversificate de
drept, de exemplu pentru
comunicările publice on-line
ale unor opere sau creații
protejate de drept de autor
nu doar că trebuie să existe
un drept legitim de
efectuare a unei astfel de

comunicări, dar mai mult, în
funcție de scopul urmărit,
această comunicare trebuie
să respecte reglementări
legale diverse, cum ar fi
respectarea drepturilor
consumatorului cu privire la
informarea corectă și
completă asupra produselor
sau serviciilor oferite
acestuia, încheierea valabilă
a contractelor la distanță cu
consumatorii, respectarea
cerințelor legale privind
sistemul de plăți utilizat de o
platforma electronică etc.

ați lansat deja sau sunteți
în curs de lansare a unei
culegeri de spețe în materie
de proprietate intelectuală.
despre ce este vorba și ce 
v-a determinat să scrieți
această carte?

Este vorba despre primul
volum al unei culegeri de
sinteze ale hotărârilor Curții
de Justiție a Uniunii Europene
pronunțate în cadrul
procedurii trimite rilor
preliminare, pregătit să apară
în această lună la editură
Hamangiu. Hotărârile
sintetizate în culegere
reliefează interpretările Curții
cu privire la legislația
europeană de dreptul
proprietății intelectuale și au
un efect obligatoriu pentru
fiecare stat membru, deci
implicit și pentru România și
ajută la o înțelegere mai
aprofundată a legislației de
proprietate intelectuală și la
aplicarea corectă, respectiv
respectarea acestei legislații
europene în statele membre.
Ideea acestei culegeri s-a
născut în primul rând din
pasiune pentru dreptul

proprietații intelectuale,
precum și din dorința de a
încerca acoperirea unei
necesități, neexistând la acest
moment jurisprudență
europeană sintetizată în acest
domeniu. Aș putea spune că
este mai degrabă un
instrument de lucru util
pentru cei care activează în
acest domeniu, dar, evident,
poate prezenta interes și
pentru mediul de afaceri.

cabinetul dumneavoastră
de avocatură este foarte
activ și în dreptul bancar,
dreptul comercial și dreptul
muncii. care au fost prin -
cipalele provocări cu care 
v-ați confruntat în acest an?

Acest an a fost în sine un an al
provocărilor, întrucât după
aproape 11 ani de activitate,
am decis înfiinţarea propriului
cabinet de avocatură
(specializat în proprietate
intelectuală, drept bancar și
financiar, drept comercial și
dreptul muncii) și pot spune
că sunt foarte încântată de
realizările profesionale
înregistrate: în primul rând,
pentru că domeniile
de care mă ocup momentan
sunt în sine domenii vaste,
foarte dinamice, care
presupun un update continuu
la modificările legislative,
precum și o conectare
permanentă cu mediul de
afaceri; în al doilea rând,
pentru că am continuat să fiu
implicată în tranzacții
complexe, ceea ce reprezintă
o mare satisfacție
profesională și personală, iar
practica este în creștere. 

mircea fica 
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Latura psihologică
înseamnă
inteligență
emoțională. Dreptul
familiei are
SUFLETUL lui, are
sensibilitatea lui. O
familie care
divorțează suferă
foarte mult din
cauza orgoliilor, a
nerespectării
principiilor de viață
ale fiecărui partener. 

cum este organizat cabinetul
dumneavoastră de avocatură?
de ce ați ales să vă specializați
în dreptul familiei?

Dreptul familiei este ramura
sensibilă a întregului drept.
Motto-ul site-ului meu este cel
care definește foarte bine acest
drept, respectiv: Dreptul familiei
este mai mult despre familie decât
despre drept. “Delicatețea”
acestei ramuri impune o atenție
deosebită asupra fiecărui caz în
parte. 
Alegerea acestei ramuri a venit la
sfatul unui profesor din facultate,
care mi-a intuit foarte bine și din
timp atuul ce îl aveam în mânecă:
inteligența emoțională. Prin
urmare, cunoștințele juridice
dublate de cunoștințele
emoționale s-au completat
reciproc atât de bine încât, după
cei doi ani de stagiatură am simțit
că acesta este drumul meu. 
Mi-am dorit să nu fiu ca ceilalți
colegi avocați care făceau toate
ramurile de drept împreună unite
sub egida dreptului civil. Mi-am
dorit să fiu avocat de nișă, avocat
specializat în divorțuri plecând de
la ceea ce vedem în sala de
judecată. Am văzut și am auzit
modalitatea de tratare a cauzelor
de dreptul familiei care nu mi-a
plăcut.  Accentul care se punea pe
viața de familie a celor care să
despărțeau era unul foarte mic.
Vedeam în sala de judecată o
judecată superifcială. 
Mi-am creat un site avocat-
divort.com căruia i-am dat suflet și
viață chiar din momentul în care îl
cream. Scriam și gândeam că orice
persoană care are probleme de
familie (și nu dorește să apeleze la
prieteni avocați apropiați lor), va
căuta pe internet avocatul potrivit
lui. Gândul ce i l-am pus site-ului a
fost acesta: pot fi al zecelea

avocat căutat în motoarele
google, însă când va citi cineva
site-ul meu se va opri la mine. 

sunteți și psiholog. cât de im -
portantă este această calita te în
gestionarea cu succes a dosa -
relor de divorț?

Latura psihologică înseamnă
inteligență emoțională. Dreptul
familiei are SUFLETUL lui, are
sensibilitatea lui. O familie care
divorțează suferă foarte mult din

cauza orgoliilor, a nerespectării
principiilor de viață ale fiecărui
partener. 
Psihologia pe care o cunosc eu
mă ajută să preiau încărcătura
clientului în timpul consultanței,
(dar și pe parcursul derulării
procesului) fără să mă încarc eu
cu ea, dar să știu unde să o
încadrez. Fiecare problemă are
cutiuța ei. Eu ca avocat o folosesc
în avantajul clientului meu atunci
când situația o cere, iar clientul
este eliberat de ea, fapt ce îl
ajută să privească mai detașat
divorțul. 
Oamenii se căsătoresc din
considerente sociale și financiare
și divorțează din cauza lipsei
inteligenței emoționale. Dar,
printr-o înțelegere empatică, îmi
dau seama că atunci când cineva
lăcrimează înseamnă că este
trist, în ciuda a ceea ce spune. De
fapt, noi toți avem două minți,
una care gândește și una care
simte. Un act al minții
emoționale și un act al minții
raționale. 
Deoarece emoțiile procesului de
divorț îl controlează pe client,
acesta expunându-se atât unui
judecător cât și unor alți oameni,
străini de procesul lui dar totuși
prezenți în sală, calitatea unui
avocat de dreptul familiei este
aceea de a fi el stăpân pe sine,
pentru a-i oferi și clientului său
confortul rațional că este bine
apărat. 
Psiholigia și dreptul se completea ză
reciproc, având la îndemână
instrumentele necesare pentru a

dreptul familiei 
are suFletul lui
interviu cu NoRa dRulea, avocat Partener, Cabinet avocat Nora Cosmina drulea
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face profilul psihologic al
fiecărui participant la proces.
Astfel, din momentul în care
intru în sala de ședință simt
pulsul sălii care este dictat
exclusiv de atitudinea
judecătorului. Stau zece
minute și ascult cauza care se
desfășoară în acel moment,
citesc mimica judecătorului și
în același timp simt care va fi
traiectoria acelui dosar;
calmă sau agresivă,
superficială sau  implicată.
Apoi, caut partea adversă,
care tot prin atitudine îmi va
spune (în mod tacit) dacă
vom avea parte de un proces
cu scandal sau de unul
civilizat. Avocații și clienții cel
mai adesea, seamănă între ei.
Empatizarea unuia cu altul
are loc de le momentul când
se aud sau se văd prima dată.
“Jocul artistic” al avocaților în
fața judecătorului înclină
balanța procesului. Chiar
dacă rolul judecătorului este
acela de a fi imparțial, numai
o parte câștigă. Arta
avocaturii este convingerea
de a-l face pe judecător să ia
în considerare varianta mea,
nu a părții adverse.
Judecătorul nu poate să dea
părților ceva ce nu au cerut;
fie e ca o parte, fie e ca alta.
Prin urmare, toți cei implicați
într-un proces de dreptul
familiei au nevoie de un dram
de psihologie. Copiii nu intră
niciodată în sala de ședințe,
ei nu sunt martori la
scandalul juridic al părinților
lor, lupta este exclusivă între
adulți, cu efecte asupra
copiilor lor.  

cum vedeți evoluția acestui
sector, ținând cont de
numărul tot mai mare de

divorțuri și de experiențele
prin care au trecut statele din
vestul uniunii europene?

Numărul mare de divorțuri
nu este o consecință a
schimbării codului civil. Din
2011, noi ca stat, am
împrumut codul civil privind
cartea dreptului familiei,
lucru care nu a fost în
avantajul cetățenilor români.
Și statele din vestul Uniunii
Europene întâmpină
probleme privind “comun
custody” versus “full
custody”. 
Divorțurile sunt în creștere
datorită schimbării societății,
femeile prind putere socială
și nu mai sunt dependente
financiar de un bărbat. Acum
30-40 ani, o femeie înfrunta
orice violență fizică sau
verbală în căsnicia sa, fără a
avea curajul să spună vreun
cuvânt soțului său, sau să se
destănuie apropiaților. 
În prezent, emanciparea
femeilor și preluarea unor
poziții socio-profesionale de
lider le-au condus pe acestea
să își câștige dreptul la cuvânt
în fața bărbatului. 
Evoluția acestui sector, ca
rată de divorțuri va merge în
creștere. În privința custodiei
comune, care în codul civil
român a fost tradusă cu
denumirea de exercitarea
autorității părintești (în
comun sau de un singur
părinte) va merge în bine
pentru interesul copiilor,
atâta timp cât judecătorii
specializați în dreptul familiei
înțeleg ce se întâmplă în
fiecare cauză de divorț,
înțeleg suferințele și
frustrările soților și ale
copiilor. Un judecător poate
salva o familie mai mult decât

un avocat dacă ascultă,
cercetează, înțelege și
soluționează o cauză
folosindu-se și de inteligența
emoțională, nu doar de cea
rațională. 

prin ce se deosebește un
divorț încheiat prin decizia
unui judecător față de un
divorț încheiat de un
notar?

Notarul este pașnic,
judecătorul este conflictual.
Părțile care se prezintă la
notar sunt adesea părțile cele
mai pașnice. Finalul unei
căsnicii de 7 ani, 13 ani, 25
sau chiar 30 ani în doar 30
zile pentru majoritatea
părților este ideal. 
Există și excepții, când doar
una dintre părți dorește
divorțul și, sub diferite
amenințări, și cealaltă parte
se vede nevoită să semneze
acordul care este doar unul
formal. În aceste tipuri de
divorț, cu sentimente mixte
(unul dorește iar celălalt nu),
așa zisul acord este practic
smuls sub amenințări de
violență psihică sau fizică. 
Pe notar nu-l interesează
absolut deloc opinia sau
sentimentele soților. Practic,
notarul nu decide cine a
câștigat sau cine a pierdut,
pentru că nici una dintre părți
nu a câștigat și nici nu a
pierdut. Divorțul la notar
(fără copiii) se materializează
printr-un act care se numește
CERTIFICAT DE DIVORț,
document care anulează
CERTIFICATUL DE CăSăTORIE.
Atfel spus, este o acțiune
administrativă. 
Divorțul cu copiii la notar nu
stinge conflictul dintre cei doi

părinți cu privire la binele
copilului lor.    
Judecătorul este cel care
rezolvă conflictul dintre părți,
acesta ascultând martori,
ascultând sau vizionând
înregistrări video și audio
(care de cele mai multe ori
expun comportamentul unui
părinte în relația sa direct cu
copilul) ascultând părerea și
dorințele minorilor implicați
în procesul de divorț. 

cum apreciați concurența
din acest segment al avo -
caturii? 

Concurența acestui domeniu
nu este una foarte puternică,
deoarece mulți avocați
tratează dreptul familiei ca o
ramură a dreptului civil. În loc
să-l particulariezeze îl
generalizează, motiv pentru
care aud deseori în sală
pledoarii superficiale, insufi -
ciente pentru a câștiga ceea
ce o mamă sau un tată își
dorește în raport de copilul
lui. 
Experiența mea de 9 ani doar
în dreptul familiei m-a ajutat
să înving în procese avocați
cu 20 ani experiență. 
Am început acest domeniu cu
un simplu site, fără să-mi fie
frică de numărul mare de
avocați ce erau deja pe piață
și aveau clienți. 
Am respectat această
ramură, am dus-o la nivel de
nișă, și cele mai importante
replici pe care le folosesc în
pledoariile mele sunt chiar
cele spuse de judecători. Am
învățat să-mi apăr clienții cu
cuvinte luate chiar de pe
buzele judecătorului. 

mircea fica 
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onstatând faptul
că avocaților le
lipsește un
instrument

tehnic (software) complet
și la standarde înalte, am
dorit să venim în ajutorul
acestora, creând astfel
sistemul isoLEX având ca
obiectiv direct
eficientizarea întregii
activități din cadrul unei
echipe de avocați. Astfel,
aplicația integrează toate
aspectele ce vizează
activitatea zilnică a tuturor
departamentelor din cadrul
echipei:

departamentul de litigii -
prin care se gestionează
centralizat, integrat și
coordonat dosarele
judiciare, de executare
silită sau de insolvență și se
administrează relațiile cu
clienții. 

departamentul de
consultanță - prin care se
gestionează toate
proiectele de consultanță,
dosarele de registrul
comerțului, sau dosarele
prejudiciare, indiferent de
anvergura acestora.

departamentul
administrativ - fiind un
sistem integrat de

monitorizare a
corespondenței, a
documentelor de
intrare/ieșire, gestionând și
registrul de atestări al
avocaților și multe alte
activități ce țin de această
ramură administrativă. 

departamentul financiar -
tratează în special orele

lucrate la fiecare
proiect/temă de întreaga
echipă, managementul
facturilor și al încasărilor,
dar și gestiunea
contractelor, veniturilor și a
cheltuielilor, asigurându-se
inclusiv completarea
registrului de încasări și
plăți, fiind util pentru întreg
personalul din cadrul

echipei (fără a exclude
personalul auxiliar). 
Practic, întreaga activitate
este cuprinsă și se poate
realiza prin intermediul
acestui sistem pus la punct
în ultimii 4 ani, fiind fără
dubii cel mai complex și
competitiv sistem de
management pentru
activitatea echipelor de
avocați din România.
isoLEX este mai mult decât
un soft, având în vedere că
el nu doar execută unele
comenzi, ci utilizarea lui
presupune definirea și
implementarea unui sistem
de management al
activității și al relației cu
clienții, fiind un instrument
care aduce un plus de
valoare în activitatea
specifică profesiilor
juridice, reprezentând
astfel un factor de
diferențiere și de succes.
Utilizarea sa efectivă și
eficientă în activitatea
zilnică oferă cadrul propice
pentru obținerea unui
certificat ISO 9001 –
managementul calității
(element unic pe piață).

registrul de intrări – ieșiri. 
Acest registru presupune ca
orice document care intră
sau iese din organizație
primește automat un

C
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în concluzie, având în vedere beneficiile pe care le presupune această aplicație software, se poate
spune că isolex:

… este uN CoNCePt

isoLEX este mai mult decât un software, este definirea în mod conștient a unei filozofii manageriale organizaționale,
contribuind în mod activ la implementarea acesteia și constituind astfel un instrument care aduce un plus de valoare.

… asiguRă eFiCieNŢa Cu PâNă la 25%

isoLEX oferă ceea ce nimeni nu poate cumpăra: timp. Prin automatizare, simplificare și optimizare a proceselor,
eficiența crește exponențial. Toate acestea se traduc, în final, în satisfacția clientului și în creșterea profiturilor, nefiind
însă ignorată nici satisfacția utilizatorului, care are un instrument modern de lucru, deschizându-i-se astfel noi
perspective profesionale.

… asiguRă seCuRitatea dateloR

Două dintre valorile care servesc drept fundament pentru profesiile juridice, în principal de avocatură și cea specifică
practicienilor în insolvență, sunt securitatea și confidențialitatea. Fiind dezvoltat împreună cu o echipă de avocați, a fost
înțeleasă natura sensibilă a informațiilor și documentelor; tocmai de aceea a fost creat un soft invulnerabil.

… asiguRă CoMPatiBilitatea Cu iso 9001:2008

isoLEX a fost creat prin raportare la cerințele sistemului de calitate ISO 9001:2008, având o serie de funcționalități care
sunt aliniate exigențelor acestui sistem de calitate. Astfel, conceptul isoLEX ține seama de o serie de standarde de
calitate, adaptate activității de avocatură, care influențează în mod pozitiv organizarea și activitatea specifică
organizațiilor din domeniul juridic.

număr unic de înregistrare,
fiind direcționat sau preluat
direct la/din locul potrivit
din aplicație (client, dosar,
temă, contract, etc.).
sincronizare ecris -
portalul instanțelor de
judecată. 
Această funcționalitate
presupune preluarea în
mod automat a tuturor
modificărilor intervenite pe
rolul instanțelor la dosarele
care există în baza de date
isoLEX. Acele informații
sunt preluate în aplicație la
un interval de timp
prestabilit, în mod
automat, cu excepția
cazurilor în care
informațiile respective au

fost deja notate, în
prealabil, de către
utilizator. Utilizatorii care
sunt responsabili de dosar
sunt notificați în timp real
de introducerea automată
a informațiilor din ECRIS
(astfel, soluția instanței
este cunoscută fără
accesarea manuală și
repetată a link-ului
dosarului).

sincronizarea aplicației cu
microsoft outlook. 
Utilizatorii pot trimite
direct din isoLEX e-mail-uri
prin intermediul Outlook
sau pot direcționa e-mail-
urile și atașamentele
acestora către

dosarele/temele/clienții din
isoLEX, câștigând astfel
timp și energie.

alerte și notificări. 
Fiecare dosar, temă sau
proiect poate fi repartizat
mai multor responsabili, iar
aceștia, atunci când este
situația sunt notificați în
mod corespunzător de
către aplicație cu privire la
termene noi sau scadente,
adăugarea documentelor la
dosare, etc. Toate aceste
notificări pot fi
recepționate inclusiv în
contul personal de e-mail,
asigurând astfel o
portabilitate mult mai
mare.

Așadar, având în vedere că
la baza oricărei activități de
succes stă, ca piatră de
temelie, buna organizare,
isoLEX vine în întâmpinarea
avocaților cu cele mai
eficiente soluții, integrând
toate metodele, procedeele
și procesele de lucru, fiind
astfel factorul care
determină satisfacția
clientului, dar și generând
un mediu de lucru plăcut
pentru echipă.

telefon: 0040 356 426 511
e-mail: office@isolex.ro
web: www.isolex.ro
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BoJiCă 
Cristina-Beatrice
avocat asociat
Cabinet de avocat gRuia duFaut

arii de expertizĂ acoperite
Litigii si Arbitraje, Fuziuni şi Achiziţii,
Drept Comercial şi Societar, Drept
imobiliar şi dreptul construcţiilor,
Achiziţii Publice, Dreptul Concurenţei,
Insolvenţă şi Restructurări

Cu o experiență de 16 ani în profesie, Cristina-Beatrice BOJICĂ este coordonator al Departa men -
tului de litigii al Cabinetului GRUIA DUFAUT şi are în portofoliul de clienți unul dintre cei mai
importanți operatori de utilități publice, în litigiile acestuia cu privire la protecția sistemului de
furnizare a serviciului public. 
Expertiza sa în acest domeniu include reprezentarea clienților deopotrivă în domeniul civil, comercial,
contencios administrativ şi fiscal. Cristina BOJICĂ acordă asistenţă şi reprezentare clienţilor în faţa
autorităţilor administrative (în cadrul procedurilor de inspecţie fiscală şi în cele administrativ-
jurisdicţionale, formularea de contestaţii şi plângeri prealabile administrative, etc.). precum şi în faţa
instanţelor judecătoreşti în domeniile dreptului fiscal, dreptului comercial, dreptului civil, dreptului
muncii şi dreptului concurenţei. De asemenea, reprezintă clienţii în arbitraje interne şi internaționale.
Cristina Beatrice BOJICĂ are, totodată, o practică consistentă în achiziții societare şi achiziții
imobiliare, în special în structurarea tranzacțiilor, elaborarea rapoartelor de due diligence şi a altor
tipuri de documente tranzacţionale (memorandumuri, cesiuni, contracte de vânzare şi de garanție
etc.), fiind implicată în tranzacții M&A complexe atât locale cât şi cu elemente de extraneitate (în
domenii precum: Agricultură, Oil&Gas, Retail).

STATEMENT 
„Avocatura reprezintă o provocare continuă, iar fiecare dosar finalizat o nouă experiență. Înseamnă
provocarea de a căuta soluții legale pentru a apăra drepturile şi interesele clienților, de a fi riguros,
dar în același timp inventiv, de a înțelege şi a comunica cu oamenii care iți încredințează această
misiune importantă. Este o profesie pe care, dacă dorești să o faci la un nivel de care să fii mulțumit,
energia, gândirea pozitivă, perseverenţa şi moralitatea nu pot să rămână doar la nivel de principiu”. 

Cabinet de avocat gRuia duFaut
contact

Tel : +40 21 305 57 57
Email: c.bojica@gruiadufaut.com

Van de WaaRt 
loredana
avocat asociat
Cabinet de avocat gRuia duFaut

arii de expertizĂ acoperite
M&A, drept societar şi comercial, 
drept imobiliar, achiziții publice & PPP,
dreptul concurenţei, arbitraj intern 
şi internațional.

Loredana Van de WAART are o experiență de peste 16 ani în dreptul afacerilor, fiind specializată în
M&A, drept comercial, drept imobiliar, drept societar, achiziţii publice şi PPP dreptul concurentei,
arbitraj intern si internațional. Loredana Van de WAART conduce Departamentul de Consultanţă al
Cabinetului. 
Aceasta intervine frecvent şi conduce echipe de avocaţi specializaţi, în dosare complexe aferente
domeniilor sale de expertiză, în special în achiziții / vânzări de societăți, de proprietăți imobiliare,
dezvoltarea de proiecte logistice şi industriale, restructurări (incluzând proiecte de restructurare a
activității companiilor, atât prin fuziuni, divizări, aport parțial de active cât şi prin închiderea/cesiunea
de activităţi/unităţi), asigurând asistenţă atât în procesul de due diligence, cât şi în negocierea şi
redactarea documentelor aferente. De asemenea, intervine şi acordă consultanţă juridică pe întreaga
durată a derulării procedurilor de achiziție publică/PPP, proceduri administrative şi judiciare aferente,
oferind clienţilor asistenţă juridică cu privire la respectarea legislaţiei române şi europene în cadrul
procesului de elaborare a documentaţiei de atribuire de către autorităţile contractante, precum şi în
cadrul litigiilor de orice tip generate de atribuirea/executarea/încheierea/încetarea contractelor de
achiziţie publică/PPP pentru clienţi ce activează în diverse domenii de activitate: infrastructură, farma,
agricultură, telecomunicaţii, construcții civile etc.

STATEMENT 
„Avocatura este o profesie a gândirii raționale şi a regulilor stricte autoimpuse, în pofida aparenţei
de libertate pe care o afișează. Succesul şi performanţa sunt sinonime în această profesie în care
reputaţia se construieşte cu mult efort livrat în doze constante. Singurele jaloane pe care le ai
pentru a ști ca păstrezi direcția corectă sunt pasiunea, devotamentul faţă de cauza clientului,
respectul de sine şi integritatea, dublate de cunoștințe solide”.

Cabinet de avocat gRuia duFaut
contact

Tel : +40 21 305 57 57
Email: l.vandewaart@gruiadufaut.com
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gRuia duFaut
dana
avocat fondator
Cabinet de avocat gRuia duFaut

arii de expertizĂ acoperite
Investiţii străine, Fuziuni şi Achiziţii,
Parteneriate Public-Privat, infrastructură,
Drept Imobiliar si Dreptul Construcţiilor,
Dreptul Muncii.

STATEMENT 

”In viață, ca şi în afaceri, reuşita
înseamnă sinceritate şi, mai ales,
pasiune. M-am întors în România,
pentru că m-a tras ața înapoi … am
rămas însă pentru că am avut
convingerea că pot face ceva util în
domeniul meu de activitate. Şi uite aşa
au trecut 25 de ani în care am ajutat
numeroşi investitori să profite de
oportunitățile pe care le oferă
România. Fiecare proiect realizat m-a
legat şi mai profund de acest loc,
oferindu-mi energia şi motivația de a
continua. Am format mulți colaboratori,
insuflându-le că pentru a reuşi trebuie
să fii îndrăgostit de meseria ta; am
întâlnit, la rândul meu oameni
formidabili care mi-au oferit experiențe
noi din care am învățat. Ultimii 25 de
ani în România au fost pasionanți şi
sper că următorii vor fi la fel ”.

Dana GRUIA DUFAUT, fondatoarea Cabinetului GRUIA DUFAUT, este unul din pionierii avocaturii de
business din România. Avocat înscris în Baroul Paris (din 1987) şi Baroul București (din 2002), s-a
implicat activ, începând cu anii 90, în numeroase proiecte juridice în România, acordând asistenţă
investitorilor străini în procesul de pătrundere şi de dezvoltare a acestora pe piaţa locală, prin operaţii
de privatizare, achiziţii locale, joint-venture, Parteneriate Public-Privat, investiţii Greenfield, etc. 

Expertiza sa juridică semnificativă îi permite acordarea unei game complexe de servicii în domeniul
dreptului imobiliar (achiziţii şi vânzări imobiliare, închirieri, concesiuni, etc.), a dreptului comercial şi
dreptului societar. 

Cabinetul de avocaţi pe care l-a creat la Bucureşti şi-a dezvoltat o competenţă recunoscută în materie
de achiziții şi fuziuni, achiziţii publice şi în domenii de drept conexe: drept imobiliar, drept comercial,
drept fiscal, dreptul muncii, dreptul concurenţei sau arbitraj intern şi internaţional.

În prezent, echipa de avocaţi a Cabinetului gestioneză dosare ale unei clientele care, în proporţie de
90%, este formată din firme cu capital privat străin, ce activează în diverse sectoare: infrastructură,
industria auto, IT, agroalimentar, agricultură, retail, bănci, reţele de utilităţi, telecomunicaţii, etc. 

Dana GRUIA DUFAUT este, totodată, o prezenţă marcantă a comunităţii de afaceri franceze din
România. Din 2010 este membru al Consiliului de Administrație al Camerei de Comerţ franceze în
România, iar din 2014 a fost aleasă în funcţia de Consilier consular al Franţei pentru România şi
R.Moldova pentru un mandat de 6 ani. Ca o recunoaștere a contribuției pe care a avut-o la
promovarea relațiilor de afaceri româno-franceze, în 2006 a primit Ordinul Naţional al Meritului în
Grad de Cavaler, iar la începutul acestui an a fost distinsă de statul francez cu Ordinul Legiunea de
Onoare în Grad de Cavaler.

Cabinet de avocat gRuia duFaut
contact

Tel : +40 21 305 57 57 / 0744 550 800
Email: dana.gruia-dufaut@gruiadufaut.com
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tugeaRu 
alina
Partener
Zamfirescu Racoţi & Partners

Alina Tugearu a preluat din vara acestui an coordonarea practicii de Proprietate Intelectuală, la a

cărei dezvoltare strategică a contribuit.  Alina a continuat, însă, să lucreze în proiectele complexe din

domeniile care au consacrat-o, litigii și arbitraj internațional, și s-a implicat cu precădere în disputele

din energie, construcții și infrastructură, incluzând contracte de tip FIDIC, dispute în materia

contenciosului-administrativ și litigii de muncă. Din punct de vedere administrativ, aria sa de

responsabilitate include optimizarea continuă a activității avocaților și a personalului auxiliar, precum

și coordonarea activității de pregătire profesională a avocaților. 

Anul 2016 marchează 10 ani în parcursul ei profesional alături de ZRP, Alina fiind și primul avocat din

cadrul departamentului de litigii numit Managing Associate (în anul 2011). De asemenea, Alina se

numără de anul acesta printre cei mai buni profesioniști de pe piața locală a avocaturii de business în

viziunea prestigioasei publicații Chambers & Partners, fiind inclusă în clasamentul individual la aria de

practică Litigii & Arbitraj.

STATEMENT 

”Avocatura este o continuare firească a personalității mele, astfel încât, parafrazând un clasic, am

privilegiul de a trăi fără a fi nevoită să muncesc. Și asta se vede în ușurința cu care trec peste

perioadele de muncă intensă, în rezultatele obținute, în relația cu clienții și, mai ales, în planul

împlinirii personale”.

Zamfirescu Racoţi & Partners
contact

Telefon: (+4021) 311 05 17; Fax: (+4021) 311 05 19 
E-mail: alina.tugearu@zrp.ro 

iaCoB
elena
Partener
Zamfirescu Racoţi & Partners

Elena Iacob este, de la 1 iulie, partener în cadrul Departamentului Consultanță al ZRP și este co-

coordonatorul departamentului de Drept Financiar-Bancar. Ea are, de asemenea, atribuții de

conducere și consolidare a departamentelor de Concurență & Ajutor de Stat, Achiziții publice și

Reglementare, pe care le-a dezvoltat încă din anul 2010, în calitate de managing associate. Elena are

o practică juridică de peste 19 ani în domeniul financiar-bancar și dreptul afacerilor, atât în acordarea

de consultanță privind reglementările aplicabile serviciilor financiare și altor industrii reglementate,

cât și în materie tranzacțională. În domeniul dreptului concurenţei, Elena a gestionat mandate cu

privire la investigaţii ale autorităţii de concurenţă, probleme de ajutor de stat, notificări de concentrări

economice, precum și la elaborarea unor programe de conformare în domeniul concurenţei adaptate

specificului activității clientului. Înainte de a se alătura echipei ZAMFIRESCU RACOȚI & PARTNERS, în

anul 2008, a condus Direcția Juridică a unei reputate bănci internaționale.

STATEMENT 

”Ingredientele esențiale pentru avocatura de valoare sunt, din punctul meu de vedere, capacitatea

de anticipare și creativitatea în găsirea soluțiilor juridice adaptate nevoilor clienților”.

Zamfirescu Racoţi & Partners
contact

Telefon: (+4021) 311 05 17; Fax: (+4021) 311 05 19 
E-mail: elena.iacob@zrp.ro 
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Puiu 
aurelia

avocat Partener
aCsiNte laW oFFiCe & PaRtNeRs

Aurelia Puiu si̦-a in̂ceput cariera in̂ 2002, in̂ cadrul Departamentelor Civil si̦ Comercial ale unei prestigioase
firme de avocatura ̆ din Bucuresți. A oferit consultanta̦ ̆ si̦ reprezentare juridica ̆ in̂ ramurile Dreptului
Comercial, Real Estate, Achiziti̦i Corporate; de asemenea, a oferit servicii juridice in̂ materia Dreptului
Familiei către persoane fizice.

Activitatea ei juridică a inclus documentare si reprezentare în instanță în cazuri complexe, marcate de
notorietate, precum: revendicar̆i ale proprietat̆i̦lor nati̦onalizate, pretenții civile între personalități publice,
litigii in̂tre acti̦onari sau anularea hotar̆ar̂ilor adunar̆ilor generale.

In̂ intervalul 2005-2007, Aurelia Puiu a coordonat filiala din Bucuresți a unei firme de avocatură
londoneze, oferind servicii juridice in̂ domeniul Comercial si Civil, tranzacti̦i de Real Estate si̦ Achiziti̦i
Corporate, in̂ special pentru investitori englezi, clienți ai filialei.

In̂ intervalul 2007-2010, Aurelia Puiu a condus Departamentul de Fuziuni & Achiziti̦i al unei cunoscute
societat̆i̦ de avocatura ̆din Bucuresți. Aceasta a coordonat procesul de due dilligence tranzacții pentru
numerosi̦ investitori străini si̦ a oferit consultanta̦ ̆privind in̂deplinirea cerinte̦lor legale pentru, de exemplu,
contracte comerciale si̦ de publicitate. De asemenea, a oferit consultanta̦ ̆juridica ̆uneia dintre cele mai
mari ban̆ci din Roman̂ia, privind o licitație importanta.̆

Aurelia Puiu s-a alat̆urat Cabinetului de Avocatură Mihai Acsinte în cadrul unui Parteneriat, pentru
acordarea de consultanță și reprezentare juridică, în special pentru proiecte din domeniile Fuziuni &
Achiziții, Guvernanță Corporativă și Tranzacții, Relati̦i cu Acționarii și Drept Societar, Proiecte cu Finanta̦re
Europeana,̆ Ethics & Compliance. Portofoliul ei include numeroase companii multinati̦onale mari si̦
importante organizati̦i patronale, având experiență în fuziuni și achiziții în valoare de peste 500 mil. €.

Experiența sa acoperă, de asemenea, și partea de litigii (inclusiv dosare penale) referitoare la tipurile de
operațiuni menționate mai sus.

Aurelia Puiu este membră a Baroului Bucuresți. Vorbesțe engleza,̆ franceza ̆si̦ italiana.̆

aCsiNte laW oFFiCe & PaRtNeRs
contact

office@acsinte.com
www.romanian-attorneys.com / www.acsinte.com 

NegulesCu 
laura

avocat Partener
aCsiNte laW oFFiCe & PaRtNeRs

Laura NEGULESCU şi-a ȋnceput cariera de avocat ȋn cadrul Baroului Bucureşti ȋn 2005, dupǎ ce a absolvit
Facultatea de Drept din Cadrul Universitǎții Ovidius Constanța.

Primii doi ani a activat ca avocat ȋntr-un Cabinet de Avocat practicȃnd Dreptul Penal, Dreptul Civil şi
Dreptul Familiei şi, de la un moment dat, ȋn principal, Dreptul Proprietǎții Intelectuale pe care a ales sǎ-l
consolideze şi ȋn care sǎ se specializeze.

Ȋn acest context, Laura NEGULESCU a urmat cursuri de proprietate intelectualǎ organizate de Oficiul de
Stat pentru Invenții şi Mǎrci, ȋn domeniul Mǎrcilor, Brevetelor de Invenție şi Desenelor Industriale.

Drept consecințǎ, ea a promovat examenele de certificare pentru consilier ȋn proprietate intelectualǎ, ȋn
urmǎtoarele domenii - Mǎrci (2008), Desene şi Modele Industriale (2009), Brevete de Invenție (2009).

Laura NEGULESCU a furnizat expertiza sa de calitate ȋn domeniul proprietǎții intelectuale unor companii
importante activȃnd ȋn domeniul mass-media (televiziune, radio, presǎ scrisǎ), ocupȃndu-se de drepturi
de autor şi de protejarea mǎrcilor.

Avȃnd o importantǎ expertizǎ ȋn domeniile media şi comunicare şi activȃnd ȋn domeniul proprietǎții
industriale şi a drepturilor de autor, şi-a completat parcursul profesional cu protecția drepturilor de
proprietate intelectualǎ ale Grupului Renault Romȃnia şi cu lupta ȋmpotriva contrafacerii de piese auto.

Cabinetul de Avocat Laura NEGULESCU s-a alǎturat Cabinetului de Avocat Mihai ACSINTE ȋntr-un
parteneriat destinat, ȋn principal, coordonǎrii unor servicii complexe de expertizǎ legalǎ şi de reprezentare
pentru companii multinaționale activȃnd ȋn Romȃnia şi nu numai, ȋn materia drepturilor de autor şi a
protejǎrii proprietǎții intelectuale, şi suport juridic pentru proiecte de Media şi Comunicare. Laura
NEGULESCU este un avocat cu experiențǎ ȋn cazuri privind infracțiuni ȋn domeniul proprietǎții intelectuale.

Laura NEGULESCU este membrǎ a Baroului Bucureşti. Vorbeşte fraceza şi engleza. 

aCsiNte laW oFFiCe & PaRtNeRs
contact

office@acsinte.com
www.romanian-attorneys.com / www.acsinte.com 
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galu  
Melinda hannelore
Partener
galu & Partners

STATEMENT 
”Cred cu tărie că, alături de talentul în
relaționarea socio-umană, valoarea
unui avocat se bazează pe cunoștințe
teoretice aprofundate, pasiune pentru
găsirea celor mai bune soluții și efort
intelectual intens.”

Melinda Galu a pus bazele unui birou de avocați începând cu anul 2016, în Timișoara, format din
profesioniști cu experiență locală și internațională. Cei peste 14 ani de activitate desfășurată în cadrul
unor birouri de avocatură locale și, ulterior, internaționale din București au fost consacrați unei
activități susținute de consiliere a investitorilor români și străini, în proiecte majore din domeniul
comerțului, industriei și tehnologiei informației. Melinda a asistat clienți în structurarea și
implementarea unor tranzacții de tip share-deal sau asset-deal, începând cu întocmirea de rapoarte
de tip due diligence, redactarea și negocierea contractelor, și verificarea implicațiilor pe care le
presupun astfel de tranzacții din punct de vedere al dreptului concurenței, dreptului muncii și dreptului
administrativ (inclusiv dar fără a se limita la obținerea de autorizații, avize și permise). 

Melinda a fost de asemenea implicată într-o serie largă de operațiuni imobiliare, oferind asistență
unor investitori importanți în procesele de achiziție, dezvoltare și finanțare a proiectelor de clădiri de
birouri. Un aspect distinctiv al experienței sale este activitatea de consiliere imobiliară a expansiunii
naționale a unor importante companii de retail, în urma cărora a dobândit o experiență semnificativă
în domeniul dreptului imobiliar, al construcțiilor și în dreptul mediului. 

Toate acestea au condus la formarea sa ca avocat cu experiență națională și internațională, atât în
ceea ce privește implicarea în structurarea proiectelor și a tranzacțiilor cu componenta
transfrontalieră, cât și în ceea ce privește integrarea în grupuri de lucru din mai multe jurisdicții.

Înființarea biroului Galu & Partners la începutul anului 2016 a venit ca o continuare firească a
activității desfășurate de-a lungul anilor în mediul avocaturii de business. Astfel, prin prisma
experienței acumulate, Melinda a înțeles că un mediu de business dinamic, cum este cel din Timișoara,
are nevoie de o echipă de avocați competenți și dedicați care oferă servicii juridice în variate domenii,
în limbi străine de circulație internațională (germană și engleză) la un nivel business proof și la un nivel
calitativ ridicat, căutând să aducă cele mai bune soluții juridice, adaptate nevoilor clienților lor.

galu & Partners
Timișoara, Pța. Ionel C. Brătianu, 

nr. 4, sc. A, ap. 1, jud. Timiș
E-mail: melinda.galu@galu-partners.ro

Telefon:  (+4) 0256 224864
Mobil: (+4) 0722 372 720

Fax: 0256 116 583

Ofertă de abonamente pentru anul 2017
vă propunem să vă abonaţi la publicațiile legal magazin 

pentru a fi la curent cu ultimele noutăţi din piaţa profesiilor liberale.

Frecvenţă Legal Magazin: 8 ediţii/an
Frecvenţă ediție specială Lady Lawyer: 2/an
Frecvență ediție specială Tax and Accounting Review: 1/an

Abonament 1 an (11 reviste) în format tipărit: 300 lei/abonament.
Toți abonații vor primi revistele și în format electronic pe e-mail.
Transport gratuit în România.
Bonus - Un articol/interviu pe www.legalmagazin.ro și o invitație la una dintre conferințele organizate de
Legal Magazin

comanda se face:    
prin email: la adresa office@legalmagazin.ro

prin telefon: la numărul   0736.366.192
persoană de contact: Roxana Biga , Sales Manager

Plata se efectuează integral după emiterea facturii fiscale către Ping Pong Media, CUI: 28021860, Numar de inregistrare la 
Registrul Comerţului – Nr. J40 / 1462 / 2011, în contul RO97INGB 0000 9999 0558 4425 deschis la ING Bank, Agenția Unirii.
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