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ZrP și TPa românia   
Au CâșTIgAT PESTE 400 DE MIlIOAnE 
DE EuRO PEnTRu STATul ROMân

SCA Zamfirescu Racoți &
Partners (ZRP), în calitate
de avocați, și TPA România,

în calitate de experți financiari,
ambii selectați în urma unei
proceduri de achiziție pentru a
asigura reprezentarea Societății
de Administrare a Participațiilor
în Energie (SAPE), au obținut o
hotărâre arbitrală finală în fața
International Chamber of
Commerce Paris (ICC Paris), prin
care a fost admisă în parte
acțiunea SAPE împotriva
societăților Enel Investment
Holding B.V. și Enel S.p.A (Enel),
acestea fiind obligate la plata
sumei de 401.209.541,29 Euro.

Disputa născută din și în legătură
cu contractul de privatizare a
Electrica Muntenia Sud a vizat, în
esență, următoarele chestiuni:
exercitarea opțiunii de vânzare
(Opțiunea Put) aferentă unui
pachet de acțiuni de 13,57%
deținut de SAPE la fosta Electrica
Muntenia Sud, mecanismul
juridic prin intermediul căruia

acțiunile ajungeau să fie
transferate către Enel și
stabilirea prețului aferent acestui
pachet de acțiuni, potrivit
formulei stabilite în contractul de
privatizare.

Echipa de avocați, coordonată de
Dr. Cosmin Vasile, avocat asociat
coordonator, a fost compusă din
Alina Tugearu, avocat asociat,
Cosmin Cojocaru, avocat
colaborator coordonator, și
Violeta Saranciuc, avocat
colaborator senior. Echipa de
experți financiari a fost compusă
din Cristina Petrescu, Audit &
Advisory Partner (coordonatorul
echipei) și Bogdan Acatrinei,
Senior Manager.

”Sentința arbitrală este
spectaculoasă pentru public din
perspectiva sumei foarte mari
acordate. În ceea ce ne privește,
acest arbitraj, mult mai complex
decât în aparență, a ridicat
numeroase probleme juridice de
drept civil, privatizare și, mai

ales, din domeniul energiei, și a
vizat diverse elemente punctuale
specifice acestei piețe
reglementate. Satisfacția noastră
este dată de acceptarea într-o
majoritate covârșitoare a
pozițiilor și interpretărilor părții
române susținute și dezvoltate în
cadrul disputei”, a declarat
Cosmin Vasile, Zamfirescu Racoţi
& Partners. 

”Dincolo de elementele juridice,
chestiunea calculului prețului
aferent acestui pachet de acțiuni
a implicat din punct de vedere
financiar și contabil o muncă
laborioasă, materializată în
prezentarea tuturor variantelor
de calcul posibile pornind de la
pozițiile părților în interpretarea
formulei contractuale agreate în
contractul de privatizare.
Împrejurarea că Tribunalul
Arbitral a ales chiar una din
variantele de calcul propuse de
noi reprezintă confirmarea
utilității și obiectivității muncii
noastre în acest dosar”, a
adăugat Cristina Petrescu, TPA
România.

Rămâne de văzut în cât timp vor
achita banii italienii de la Enel și
ce impact va avea acest efort
financiar în strategia lor, în
următorii ani, având în vedere că
au intenționat să vândă activele
deținute în țara noastră.

de mirCEa fiCa, 
Senior Editor,
Legal magazin
managing
Partner,  
Legal magazin
media Grup
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Clifford Chance Badea își extinde practica
de Corporate M&A și Real Estate prin
recrutarea lui mihai măcelaru (foto) pe po -
ziția de Counsel, începând cu 15 febr u a rie.
Mihai are peste 13 ani de experiență în
firme de avocatură de top, inclusiv ca
partener într-o firmă de avocatură
internațională, fiind specializat în
tranzacții complexe de fuziuni și achiziții,
asocieri de tip joint-venture și privatizări
pe piața de capital. A fost implicat, de-a
lungul anilor, într-unele dintre cele mai
importante tranzacții realizate în
România, în domenii precum real estate,
telecomunicații, servicii medicale,
industria alimentară, retail, industria de
piese auto.
„Prioritatea noastră numărul 1 este să
asigurăm permanent clienților noștri
servicii de asistență juridică la cele mai
înalte standarde profesionale, prin
intermediul celei mai bune echipe de

avocați din piață”, spune nadia Badea,
Partener Clifford Chance și coordonatorul
practicii Corporate M&A și Real Estate de
la București.

Mușat & Asociații consolidează
colaborarea cu Emerson prin
asistența acordată către
Emerson Oradea S.R.l., una din
subsidiarele din România ale
Emerson Electric, lider mondial
în domeniul producției și
tehnologiei, cu privire la
separarea activităților aferente
diviziilor leroy – Somer și
Control Techniques din
România urmată de transferul
acestora către compania
japoneza nidec Corporation.
Tranzacția multi-jurisdicțională
s-a situat în jurul valorii de
aproximativ 1,2 miliarde uSD.
Emerson, prin diviziile leroy – Somer și
Control Techniques, este de peste 30 de
ani cel mai important producător și
furnizor de alternatoare, motoare electrice
și sisteme de comandă, cu aproximativ

9.500 de angajați în
întreaga lume.
Veniturile combinate
ale celor două divizii
însumau în 2015
apro ximativ 1,7
miliarde uSD la nivel
global.
Echipele Mușat &
Asociații implicate în
proiect au oferit
consultanță în toate
etapele prealabile
procesului de
transfer al afacerii,
precum și în cele

legate de finalizarea și îndeplinirea
condițiilor necesare preluării afacerii de
către nidec Corporation.
Echipa Mușat & Asociații, coordonată de
Iulian Popescu (Partner), din cadrul căreia
au făcut parte Ileana lucian (Partner),

Andrei Ormenean (Senior Associate),
george ghitu (Associate), Alina Man
(Associate), precum și Răzvan graure (Tax
Partner) și Roxana Dobrogeanu (Tax
Manager), a asistat Emerson în legătură cu
toate aspectele aferente transferului celor
2 divizii de la Emerson S.R.l. către Emerson
Oradea S.R.l., dar și la finalizarea transfe -
rului către nidec Corporation. în cadrul
acestui proiect multi-juridicţional, casa de
avocatură Muşat & Asociaţii a acordat
asistență juridică și fiscală în cadrul fluxu -
rilor de lucru de drept societar, proprietate
imobiliară și construcții, dreptul muncii,
drept fiscal și repatrierea profiturilor, IT și IP.
în paralel, echipa coordonată de monia
dobrescu (partner, foto), din care au făcut
parte Alina Solschi (Senior Associate) și
Alina Tacea (Senior Associate), a asigurat
rea lizarea procesului de due diligence
juridic premergător transferului de
business.

muşaT & aSoCiații a aSiSTaT EmErSon în vânZarEa CăTrE nidEC 
CorPoraTion a diviZiiLor LEroy – SomEr și ConTroL TEChniquES

Promovări în CadruL 
woLf ThEiSS

Wolf Theiss Rechtsanwälte gmbH & Co Kg
anunță cinci promovări interne, avansarea unui
Senior la statutul de Counsel și a patru avocați la
statutul de Senior. Promovările sunt în depar ta -
mentele de drept societar/comercial și drep tul
muncii, drept financiar-bancar, litigii și arbitraj.

Adelina Iftime-Blăgean a fost promovată în
funcția de Counsel, iar cei patru noi Seniori ai
echipei Wolf Theiss din București sunt Mircea

Ciocîrlea, luminița gheorghe, Ramona Hromei
și Andreea Zvâc.

în urma acestor modificări, echipa Wolf Theiss
din București este formată în prezent din 23

avocați, din care fac parte 5 parteneri, 2
Counseli, 5 Asociați Seniori și 11 avocați.

Cele mai recente dealuri din portofoliul Wolf
Theiss includ asistența juridică acordată unor

clienti importanți precum 3M Romania,
Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft

MBH, Amundi, Ardian, Banca Comercială
Română, Dexter Axle Holding Company,

general Electric, glaxoSmithKline, growthpoint
Properties, SC Interoil SA, IKEA group (IRI

Investments BV), Oracle, Pirelli, Raiffeisen Bank.

CLifford ChanCE badEa  
își EXTindE EChiPa Cu un nou CounSEL
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Din luna ianuarie, felix tapai
(foto) a fost promovat în
poziția de coordonator (Tax
Partner) al practicii de
consultanță fiscală afiliată

Maravela & Asociații.
Oferind servicii de
consultanță fiscală către
clienții firmei încă din iunie
2014, felix a demonstrat
calități umane și profesionale
deosebite, care l-au
transformat în scurt timp
într-un membru de bază al
echipei Maravela & Asociații.
felix deține peste 15 ani de
experiență în domeniu și este
certificat de către Camera
Consultanților fiscali. De-a
lungul carierei sale a lucrat în
cadrul unor mari companii
internaționale furnizoare de

servicii financiare listate la
Bursa de Valori din new York
(nYSE), în cadrul Agenției
naționale de Administrare
fiscală (AnAf) și altor jucători
locali de anvergură.
Prin raportări eficiente și
mecanisme de conformare
corect aplicate ce au avut ca
rezultat audituri impecabile
din partea Băncii naționale a
României (BnR), felix Tapai a
optimizat fiscal tranzacțiile
companiilor consiliate având
drept rezultat economisirea a
sume de ordinul milioanelor
de Euro.

Biroul de la București al firmei de avocatură
Schoenherr, unul dintre cei mai mari jucători
din piața locală a avocaturii de business, își
extinde structura de conducere prin
promovarea avocatei eva Hegedues-brown
(foto) în poziție de partener, începând cu
data de 1 februarie 2017.
“la baza activității noastre stau arii de
practică în care ne mândrim cu avocați
foarte puternici și dinamici, iar practica de
drept imobiliar este un foarte bun exemplu
în acest sens. Promovarea Evei este o
reconfirmare a
potențialului în care
continuăm să
investim”, a declarat
Sebastian guțiu,
Managing Partner
Schoenherr și Asociații.
Eva Hegedues-Brown
are o experiență
juridică de peste 18 ani
și este membru al
barourilor din
București și din Viena.
în activitatea sa,

specializată în drept imobiliar, Eva asistă
clienți precum companii internaționale cu
activități în România, active pe segmentul
imobiliar. Eva este fluentă în limbile
germană, engleză, maghiară și română.
Totodată, în echipa de conducere a firmei a
fost cooptată ca partener avocata georgiana
Bădescu, jurist cu experiență de peste 12
ani, specializată în dreptul concurenței și
fuziuni și achiziții. 
n urma acestor schimbări, începând cu 1
februarie, biroul local al Schoenherr numară

14 parteneri, Eva și
georgiana alăturându-se
echipei care include
partenerii: Simona
Chirică, Monica Cojocaru,
Oana Constantinescu,
Emeric Domokos-Hancu,
Matei florea, Sebastian
guţiu (Managing
Partner), Adina Jivan,
Mădălina neagu, narcisa
Oprea, Markus Piuk,
Silvia Opriş și Adriana
Radu. 

SChoEnhErr buCurEșTi 
își EXTindE STruCTura dE ConduCErE

EChiPa JLaw 
SE mărEșTE

Echipa Jlaw se întărește de la 1
februarie 2017, prin

permanentizarea colaborării cu
avocatul mihai Jelea (foto),

specialist în drept comercial și
societar.

Mihai are o experiență de 12 ani
în domeniul juridic, este membru

al Baroului București din anul
2006 și practician în insolvență

din anul 2012. De-a lungul
timpului, el a asistat atât clienți
români, cât și străini în proiecte
din cele mai variate, inclusiv în

probleme complexe de IT&C,
protecția datelor cu caracter

personal, drept societar, M&A,
recuperări de creanțe, și într-un

număr semnificativ de proceduri
de insolvență.

După ce s-a afirmat în organizații
de top din domeniul consultanței
de afaceri, precum KPMg și firma

internațională de avocatură
Eversheds Sutherland, Mihai face
pasul firesc către antreprenoriat

și urmează să se dedice
dezvoltării Jlaw. Sperăm că

această dublă schimbare de rol și
de scenariu va fi pe placul

cinefilului entuziast din Mihai.
Proiectul Jlaw a fost demarat de

Claudia Jelea în anul 2012, sub
sloganul law with a Twist®, fiind

primul butic de pe piața
avocaturii nișat pe proprietate

intelectuală, IT&C, comerț
electronic și protecția datelor cu

caracter personal.

maravELa & aSoCiații 
ConSoLidEaZă PraCTiCa dE ConSuLTanță fiSCaLă
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Revista legal Magazin a
organizat joi, 9 februarie
2017, la CCIR Business

Center, editia a VI-a a conferinței
cu tema  BACK In BuSInESS
VERSuS „PuRgATORIul”
fAlIMEnTuluI.
Partenerii evenimentului au fost
Camera de Comerț și Industrie a
României, uniunea națională a
Practicienilor în Insolvență din
România, Institutul național de
Pregătire a Practicienilor în
Insolvență, Casa de Insolvență
Transilvania (CITR) și RomInsolv.

iancu guda, Services director,
coface românia a prezentat
evoluția insolvențelor în anul
2016 și cele mai importante 5
provocări ale companiilor
românești. El a subliniat faptul
că în 2016 s-a înregistrat cel mai
mic număr de insolvențe din
ultimii 10 ani. Anul trecut au fost
8.053 de insolvențe nou
deschise, în scădere cu 21%,
comparativ cu 2015.
Potrivit Coface, principalele
cauze pentru care o companie
intră în insolvență sunt: scăderea
veniturilor în perioada
premergătoare insolvenței;
capacitatea limitată de
restructurare (creșterea
cheltuielilor cu salariile);
cresterea gradului de îndatorare
- avansul creditului comercial
pentru acoperirea pierderilor;
ciclul de conversie al banilor
devine negativ (furnizorii sunt
plătiți mai târziu).

marcela comșa, judecător
curtea de apel brașov, detașat
Ministerul Justiției, formator
I.n.M a vorbit despre “Creanța
bugetară în procedura
insolvenței”.

adrian clopotari, practician în
insolvență, membru al
Departamentului de pregătire
profesională și audit CITR s-a
referit la rolul judecătorului
sindic în procedura insolvenței. 

la rândul său, florian mateiță,
partener rominsolv a subliniat
faptul că toate părțile implicate
în procedura insolvenței
(practicieni, creditori, debitori,
judecător sindic, administrator
judiciar) ar trebui să colaboreze
mai strâns pentru reușita
planurilor de reorganizare. în
acest context, el a afirmat că
Oltchim și RADET (dosare
gesionate de RomInsolv) vor fi
reorganizări de succes. 

în 2016 S-a înrEGiSTraT 
CEL mai miC număr dE inSoLvEnțE 
din uLTimii 10 ani

pagini realizate de Sorina Viziru
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în 1996 ați fondat oftapro, prima
clinică privată specializată în
oftalmopediatrie și strabism. Care
au fost principalele provocări în
cei 20 de ani de activitate? 

Provocările de la început au fost
total diferite de cele de acum. în
fiecare etapă de evoluție a unei
afaceri din domeniul serviciilor
medicale dar și a unei instituții,
oricare ar fi ea, provocările își
schimbă alura în funcție de contextul
economic, educația populației,
scopurile pe care și le propune,
dorința de a dezvolta un domeniu
specializat la standarde
internaționale. 
Primele provocări au fost legate de
supraviețuire deoarece anii ’90 au
fost un fel de « junglă » Dacă ar fi să
le enumer ar fi așa : tinerețea
(pacienții erau reticenți la medici

tineri), sărăcia –singurul meu capital
era dorința de a face un lucru nou,
cu niște baze solide, cu viitor,
adresat în special copiilor, contextul
legislativ lacunar (nici în ziua de azi
nu există legi foarte clare pentru
instituțiile medicale ca a noastră),
criza economică de la sfârșitul anilor
’90.  
România era încă legată cu ancore
adânci în comunism în mentalităţi - «
privat » era un cuvânt care suna rău,
pentru mulți oameni o clinică privată
care cerea bani ( !) pentru servicii
medicale era echivalentă cu un
instrument de jecmănit oameni.
Mulți întrebau dacă se plătește și de
ce. După 40 de ani în care serviciile
medicale au fost « gratuite » era
greu de asimilat că medicina
înseamnă în realitate costuri. lupta
cea mare a fost să câștigăm pacienți
fideli prin calitate și seriozitate, să

nu-i dezamăgim și să ne recomande
altor pacienți pentru ca ceilalți
oameni pe care i-am angajat să-și
poată primi salariile și să aibă un loc
de muncă stabil în care să vină cu
plăcere. 
O altă mare provocare, tot la
început, a fost aducerea pregătirii
profesionale la standarde
internaționale : în primii ani am
muncit exclusiv pentru a achita
obligațiile față de partenerii străini
care dețineau tot ce era în jurul
nostru, cheltuielile cu întreținerea și
mai ales pentru educația medicală.
Toate cursurile, cărțile, stagiile de
pregătire, congresele , călătoriile în
scop de studiu, totul a fost exclusiv
pe banii noștri. nici acum situația nu
este foarte diferită din acest punct
de vedere. 
în anii următori, au fost multe
încercări și provocări și au fost legate

avem pacienți
care vin din
ukraina, belarus,
Grecia, republica
moldova și mulți
pacienți români
care trăiesc în
alte țări și
preferă serviciile
noastre, nu
neapărat din
pricina
costurilor.
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mai ales de pregătirea a noi medici, de
achiziționarea de noi echipamente, de a găsi și
pregăti noi oameni iar pe plan profesional de a
crește și a fi recunoscuți internațional.  
nu am primit niciodată nicio finanțare pentru nimic,
iar atunci când am deschis clinica nu existau credite,
de fapt nici bănci nu prea existau. E greu de înțeles
acum, nu ? 
Probabil o să scriu într-o zi o carte despre
inceputuri… E o mică bucățică de istorie. 

dețineți un sediu cu patru cabinete, bloc operator
și departament de optică medicală. Care este
strategia de dezvoltare a clinicii dumneavoastră
în următoarea perioadă?

îmi doresc mult ca într-o bună zi să acoperim
absolut tot ce ține de oftalmopediatrie, de exemplu
să avem un specialist și echipamente pentru
tratamentul cataractei congenitale și a glaucomului
congenital și probabil să mai achiziționam
echipamente de investigații mai sofisticate care să
ușureze diagnosticul în boli oftalmologice mai rare.
Evident că odată cu asta va trebui să investim în
pregătirea unor medici tineri care să se
supraspecializeze în anumite domenii. 

La oftapro s-au desfășurat peste 7.500 de
intervenții chirurgicale de strabism, cataractă, căi
lacrimale, orbită, pleoape, majoritatea în anestezie
generală. Care este profilul pacienților
dumneavoastră? de ce servicii beneficiază cei
care se operează la clinica dumneavoastră?

în prezent sunt  peste 8.000 de intervenții. nu cred
că pacienții noștri au un profil. Sunt pacienți din
toată țara, din toate categoriile sociale și toate
nivelurile de educație.  Dacă au un  numitor comun
acesta este legat de faptul că au nevoie de atenție,
răbdare și sunt mulțumiți că toți sunt tratați cu
resposabilitate și atenție, primesc toate îndrumările
necesare, materiale scrise, sunt urmăriți cu atenție
în ceea ce privește evoluția. Clinica este specializată
în Oftalmopediatrie și Strabism, deci avem foarte
mulți pacienți copii pe care îi iubim și care în general
sunt fericiți cu noi, au unde să se joace în perioadele
de așteptare, au jucării, primesc dulciuri și surprize,
diplome, recompense . Evident consultăm și tratăm
și adulți. Consultăm și operăm destul de mult și
persoane dezavantajate. Orice medic din clinică are
posibilitatea de a consulta sau opera gratuit pe
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cineva care nu poate suporta
aceste costuri chiar dacă asta
înseamnă niște costuri pentru
clinică. Consultăm copii din
primele zile de viață, inclusiv
prematuri (avem o colegă
specializată în Retinopatia de
Prematuritate).  
în privința chirurgiei, ne
ocupăm de cele menționate
mai sus în întrebare. Pacienții
sunt operați  (copii sau adulți),
pleacă în aceeași zi în condiții
de siguranță. E de reținut că
suntem specializați în privința
chirurgiei , nu face « toată
lumea de toate ». De pildă, eu
fiind specializată în strabism,
operez evident în special
strabisme, obstrucții de duct
lacrimonazal, avem un coleg
specializat în chirurgie
oculoplastica, orbitară, colege
care operează și ele strabism
sau sunt specializate în alte
subdomenii.

Care ar fi operaţiile de ultimă
oră care se fac acum şi în

clinicile oftalmologice din
românia?

Este o întrebare dificilă dar cu
certitudine în ceea ce privește
cataracta, chirurgia refractivă,
retina, în România există câteva
clinici  specializate cu specialiști
excepționali unde se operează
cu tehnicile cele mai avansate.
în aceste domenii sfătuiesc
pacienții să se documenteze și
să-și găsească clinica potrivită în
țară. nu e nevoie să cheltuiască
bani în străinătate și să
nimerească la niște chirurgi sub
nivelul celor care i-ar putea
opera în țară, numai pe
principiul că sunt « străini ». 
în ceea ce privește strabismul,
domeniul despre care pot să
spun mai mult și mai exact, 
sunt foarte multe tehnici și
intervenții care au fost
efectuate în premieră în țară în
clinica noastră cu rezultate
foarte bune, probabil că
suntem una din clinicile de
mare performanță în acest

domeniu din Europa, mai ales
Europa Centrală și de Est. Avem
pacienți care vin din ukraina,
Belarus, grecia, Republica
Moldova și mulți pacienți
români care trăiesc în alte țări și
preferă serviciile noastre, nu
neapărat din pricina costurilor.
Am colegi în domeniu în toată
lumea care îndrumă uneori
pacienții români către noi după
ce aceștia încearcă disperați să
caute specialiști în alte părți ale
lumii. 
Tot în clinica noastră se fac
intervenții pe orbită
(decompresiuni orbitare, tumori
orbitare), protezări de căi
lacrimale, fiind singura clinică
din România care are un
specialist foarte bine pregătit și
toată dotarea necesară pentru
acest tip de probleme. 
Din păcate, oftalmologia
românească nu are specialiști în
câteva supraspecializari cum ar
fi tumorile oculare ,
neurooftalmologie, chirurgie
retiniană pediatrică etc. 

aveți echipă foarte apreciată,
cu peste 20 de angajați
(medici și asistente). Cum
apreciați interesul tinerilor
medici rezidenți pentru
această specializare?

Aproape 30 în total. O parte din
medici sunt colaboratori, dar
pentru că s-au format în clinică
și pentru că lucrează de foarte
mulți ani în Oftapro, eu nu fac
diferența. 
A lucra cu copiii este foarte
dificil și impune calități speciale
de comunicare, răbdare
excesivă și un profil afectiv
corespunzător. Pe copii nu îi
poți păcăli, au un « detector »
pentru nesinceritate și te
taxează în primul minut. Din
cauza asta nu sunt cozi de

rezidenți la poarta clinicii care
să dorească să se specializeze în
acest domeniu. nu este nici un
domeniu «bănos», nu poți nici
consulta, nici opera
«industrial». Trăim într-o lume
a tinerilor pragmatici și orientați
material, din păcate nu și
profesional așa că eu îi las să
vină singuri dacă au interes în
acest domeniu. Așa am crescut
numărul specialiștilor din
domeniu cu 3 pe care i-am
format de la început, al
patrulea este pe drum. Ca să
formezi un specialist în
Oftalmopediatrie și Strabism ai
nevoie de cel puțin 3 ani în care
să lucreze efectiv în domeniu
după terminarea rezidențiatului
și de minimum 5 în ceea ce
privește chirurgia. Vin din
rezidențiat complet nepregătiți,
cunoștințele lor în acest
domeniu sunt aproape de 0
pentru că nu parcurg nici un
stagiu de pregătire de câteva
luni într-o clinică specializată
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așa cum se întâmplă în străinătate.
ne lipsește un program coerent de
rezidențiat (este în acest moment
complet lacunar) și implementarea
unui program de supraspecializare
(în alte țări se numește fellowship).

Cât de pregătiți sunt medicii
români oftalmologi? Ce investiții
(echipamente, clinici / spitale noi
de profil) trebuie realizate pentru a
depista cât mai repede afecțiunile
oftalmologice și pentru a le trata la
standarde europene?

nu pot să fac afirmații hazardate.
Avem câțiva specialiști care sunt
excepționali și pe plan internațional,
dar sunt câțiva; există o masă mai
mare de oftalmologi buni care
operează bine anumite afecțiuni, dar
această este situația obișnuită
probabil în orice țară. 
Din fericire este un domeniu în care
achiziționarea de echipamente de
ultimă oră nu reprezintă o problemă.
Cred că avem un număr destul de
mare de clinici foarte bine dotate, la

standarde internaționale. Dacă și
specialiștii care lucrează în ele ar fi
permanent updataţi probabil am fi la
un nivel și mai ridicat. 
Investiția majoră se cheamă
EDuCAțIE. numai prin educație și
prin creșterea nivelului de
cunoștințe, prin accesul la informație
se poate spera la profilaxie. nu
aparatele ne lipsesc.  

Participați la numeroase
evenimente/congrese naționale și
internationale. Cum sunt apreciați
medicii români în străinătate?

nu cred că există «medici români» în
străinătate.  Sunt niște mituri
autohtone legate de acest lucru.
Sunt mici lucruri culese de presă și
generalizate. Pacientului îi pasă prea
puțin ce naționalitate ai. El dorește
un medic bun. Medicina este o
profesie liberală. Intri în competiție
cu ceilalți și poți să demonstrezi prin
rezultate cuantificabile că ai ajuns la
un anumit nivel sau altul. în
momentul în care comunitatea

internațională dintr-un anumit
domeniu punctual te acceptă și apoi
te apreciază într-un cadru științific,
poți considera că ești ancorat real în
domeniul pe care ți l-ai ales.
Recunoașterea în medicină se
manifestă prin faptul că ești invitat
să susții simpozioane, cursuri sau
sesiuni de chirurgie live de către
societăți științifice internaționale. 
în ceea ce mă privește, cred că sunt
apreciată ca specialist, având în
vedere că am publicat multe lucrări
în publicații internaționale, sunt
invitată frecvent ca speaker la
congrese internaționale și că sunt la
zi cu pregătirea profesională. De
asemenea, s-ar putea să fie relevant
că fac parte din Biroul de Etică al
Societății Mondiale de
Oftalmopediatrie și Strabism. încerc
să reprezint România cu cinste în
toate aceste societăţi. Am și
organizat un congres european în
2012 pentru care mai primesc și
acum aprecieri de la colegii din 52
de țări care au plecat cu amintiri
memorabile despre România. 
nu cunosc foarte bine situația din
alte specialități, dar cu certitudine
există câteva vârfuri care nu ne fac
de rușine. Sigur există fenomenul
migrației medicilor români, dar nici
aici nu m-aș hazarda să vorbesc la
modul general. Am văzut medici
execrabili și medici excepționali de
toate naționalitățile. 

ați fost președintele, iar acum
sunteți cenzorul Societății române
de Strabism si oftalmopediatrie,
asociație fondată în anul 2001. Cum
decurge procesul de educare și
informare a populației, dar și a
medicilor de familie și pediatri cu
privire la necesitatea efectuării
controalelor profilactice
oftalmologice încă de la naștere?

Extrem de dificil. Cea mai mare
greșeală atunci când judecăm
lucrurile este să ne imaginăm că

depistarea
tardivă a unor
afecțiuni
oftalmologice
poate
compromite
vederea
copilului în mod
ireversibil
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situația din orașele mari ale
României este tot una cu situația din
toată România. în orașele mari există
informație, posibilități materiale,
acces la clinici specializate, educația
este mai ușor de făcut. și medicii de
familie sunt mai informați și pot fi
mai ușor contactați. Din păcate,
jumătate din populația României
trăiește în zona rurală, acolo situația
este catastrofală. lipsa medicilor sau
dezinteresul acestora, lipsa de acces
la un consult de specialitate din
cauza lipsei banilor sau a distanțelor
până la un cabinet oftalmologic fac
ca între București, de exemplu, și un
sat din Vaslui să fie o diferență de 30
de ani. Ani-lumină, dacă aș face o
figură de stil. 
Comunicarea noastră este bună cu
pediatrii și cu unii dintre medicii de
familie. Din păcate, foarte mulți
dintre aceștia din urmă nu au
bagajul de cunoștințe necesar
pentru a îndruma, la timp, copilul la
oftalmolog, iar, uneori, tergiversarea
este catastrofală. 
S-au făcut progrese enorme în ceea
ce privește retinopatia de
prematuritate, care, în urmă cu 10
ani, era cauza principală de orbire la
copii, ca urmare a unor eforturi
susținute în primul rând al unor
medici dedicați dar și că urmare a
existenței unui program național și a
implicării instituțiilor internaţionale
de prevenire a orbirii. 

de ce este nevoie de un program
național de screening al
afecțiunilor oculare la copii?

Pentru că depistarea tardivă a unor
afecțiuni oftalmologice poate
compromite vederea copilului în
mod ireversibil. 
Screening-urile sunt în general
adresate anumitor grupe de vârstă,
deci nu  se poate vorbi de un singur
program național. Există probleme
care nu sunt prezente la vârstă de 6
luni și pot apărea la 2-3 ani. Toate

țările civilizate au muncit enorm
pentru realizarea unor asemenea
programe și a fost dificil chiar în
condițiile în care existau resurse
materiale,  un număr suficient de
specialiști, medici care s-au implicat
dedicându-și activitatea acestui scop
. Elveția are un asemenea program
foarte bine implementat. și în
Olanda lucrurile sunt destul de bine
puse la punct. 
Da, este vital să avem asemenea
programe, dar, sincer, în următorii
ani, nu văd nicio speranță în acest
sens. nu e vorba numai de bani. Este
vorba despre foarte mulți factori,
unii care nu pot fi produși peste
noapte. Sunt vicii profunde în siste -
mu l de sănătate și nu cred ca lucru -
rile se vor putea schimba prea
curând. 

Ce calități trebuie să aibă un
antreprenor / un manager din
sistemul privat de sănătate?

1. Să înțeleagă care îi este misiunea.
2. Să-i pese de ceea ce face. 

3. Să se pună în fiecare minut în
postura pacientului căruia îi oferă
servicii și să pună calitatea pe primul
plan. 
4. Să se pună permanent în postura
medicului pe care îl coordonează și
să îi asculte observațiile aplicând
lucrurile constructive chiar dacă
intră în contradicție cu propriile idei. 
5. Să-și aleagă cu grijă colaboratorii
și să-i elimine pe cei care distrug
munca și eforturile colegilor.
6. Să ceară feedback-uri de la
pacienți și să le ia în considerare. 
7. Să colaboreze cu alți manageri și
cu autoritățile din domeniu pentru a
se sincroniza cu nevoile pacienților. 
8. Să fie o persoană educată care să
fie capabilă de documentare și
contacte internaționale. 
9. Să fie managerul dedicat al
instituției 24 din 24, 7 din 7 pentru
că bolile nu au weekend.   

Ce hobby-uri aveți? Cum vă relaxați
după o săptămână intensă de
lucru?

Răspund la întrebări… glumesc. nu
cred că am cu adevărat hobby-uri.
Ador muzica, copiii, îmi place să
gătesc, călătoresc cu plăcere
împreună cu soțul meu descoperind
locuri minunate în țară sau în afara
ei și mai ales, atunci când nu am de
pregătit vreo lucrare, de scris vreun
articol (apropo, și asta cred că e un
hobby) sau de redactat  vreo carte,
îmi petrec sfârșitul de săptămână la
țară, cu familia mea minunată, într-o
căsuță de lemn, în mijlocul naturii,
respirând aer curat, mirosind
pământul care îmi aduce aminte de
vacanțele la bunici și numărând
stelele de pe cerul atât de aproape și
ireal de albastru; mângâind cei doi
căței iubiți pe care îi avem,
mulțumind lui Dumnezeu că ne
putem bucura de viață. și despre
asta aș putea să scriu o carte… 

mircea fica

încerc să
reprezint
românia cu
cinste în toate
aceste societăţi.
am și organizat
un congres
european în 2012
pentru care mai
primesc și acum
aprecieri de la
colegii din 52 de
țări care au
plecat cu amintiri
memorabile
despre românia. 
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Legea nr. 165/2013 a introdus o
nouă modalitate de acordare a
măsurilor compensatorii
persoanelor îndreptăţite, sub forma
echivalării valorii imobilului
preluat abuziv, cu un număr de
puncte de despăgubire,
convertibile în final în bani. alpha
quest este primul cumpărător
instituțional și cel mai important
deținător de puncte emise de anrP
(circa 10% din total) cu experienta
in realizarea a peste 300 de
tranzacții. Ce experiențe similare
ați avut în statele din Europa
Centrală și de Est?

Alături de Michal Kosac, partener în
cadrul Alpha Quest am acumulat o
experiență de 10 ani, în cadrul echipei
Wood&Company, cea mai mare
bancă de investiții din regiune,
ocupând poziția de responsabil cu
piața românească și cele din Balcani,
respectiv Michal fiind portfolio
manager.
un moment important a fost crearea
și listarea la Viena, în intervalul 2009-
2010, al unui produs de tip warrant
cu suport acțiuni fondul Proprietatea.
Acest proces a transparentizat “piața
gri” și a condus la accesul vânzătorilor
către un preț echitabil și transparent
(care în unele momente a fost mai
mare chiar peste cel din primele luni
de listare). 
Impulsul dat de acel produs a
determinat și autoritățile locale să
grăbească listarea fondului la BVB și
astfel să ofere posibilitatea unei
tranzacționări libere a acțiunilor.
Am făcut această paranteză întrucât
scopul nostru este de a aduce această
transparentizare și profesionalizare și
în piața punctelor de despăgubire,
asftel încât deținătorii să ia decizii
informate asupra drepturilor câști -
gate după numeroși ani de așteptare. 

Care sunt avantajele celor care
apelează la serviciile
dumneavoastră? 

Vânzarea imediată a punctelor are
trei avantaje semnificative:
în primul rând, se elimină riscul
amânării plăților. Deși prima tranșă
va fi plătită anul acesta, pentru
următorii ani sumele trebuie  incluse
în bugetul de stat. Anul acesta,
prima tranșă de despăgubiri
înseamnă circa 440 milioane lei. Anul
viitor fondurile pot crește
semnificativ, pe măsură ce se aloca
noi puncte de despăgubire, iar
Bugetul pare a fi în pericol să nu

poată suporta sumele în continuă
creștere.
legea 165/2013 a suferit deja nume -
roase modificări, inclusiv privind
valoarea tranșelor, astfel că încre de -
rea că s-a ajuns la o formă definitivă
a restituirilor este foare redusă.
în al doilea rând, prin oferta derulată
de fondul Alpha Quest, orice
deținător își poate vinde punctele la
vedere, scăpând de riscul
intermediarilor și a comisioanelor.
în al treilea rând, se elimină riscul de
prețuri disciminatoare și de
negocieri “la colț de stradă”. Până
acum, în piață “erau aruncate”
prețuri diferențiate în funcție de
cantitate, puterea de negocire a
fiecărui deținător sau chiar localita -
tea de unde proveneau.
Prin publicarea unui preț standard,
vânzătorii au posibilitatea de valo -
rificare a punctelor printr-un proces
de tranzacționare fără echivoc. 

Punctele emise de către anrP se
pot tranzacționa simplu și eficient
prin tranzacții notariale. La ce
trebuie să fie atenți cei care vând
puncte de retrocedare?

într-adevăr deținătorii de Puncte de
despăgubire AnRP își pot vinde
punctele legal, simplu și transparent
prin tranzacții notariale, plata
realizându-se pe loc. 
Procedura de vânzare este foarte
simplă: deținătorii se prezintă la
notar cu decizia de Compensare
primită de la AnRP și cartea de

SCoPuL noSTru  
ESTE DE A ADuCE TRAnSPAREnTIZARE 
șI PROfESIOnAlIZARE 
în PIAțA PunCTElOR DE DESPăguBIRE
interviu cu ovidiu fEr, reprezentant alpha quest



identitate. în momentul
semnării contractului de
vânzare, un astfel de model
este disponibil și pe website-ul
nostru, Alpha Quest plătește
contravaloarea punctelor și
ulterior înregistrează tranzacția
la AnRP în vederea emiterii
Certificatului de deținător de
puncte. Tranzacțiile pot avea
loc la birourile notariale din
toată țara. Este important de
reținut că deciziile de compen -
sare se pot vinde și parțial. 

Cum colaborați cu anrP
(autoritatea națională pentru
restituirea Proprietăților), cu
adS (agenţia domeniilor
Statului), cu comisiile locale și
județene de fond funciar, cu
autoritățile locale și cu
evaluatorii autorizați? 

Apreciem munca și contribuția
depusă de AnRP, însă
interacționăm cu instituția doar
pentru a înregistra tranzacțiile
efectuate și pentru a solicita
eliberarea Certificatului de
Deținător care reprezintă
dovada calității de deținător ai
punctelor, conform tranzacțiilor
efectuate.
Trebuie să subliniem faptul că
atât fondul Alpha Quest precum
și reprezentanții săi nu se ocupă
cu achiziționarea de drepturi
litigioase, dosare de restituire
sau alte forme de despăgubire. 
Singurul nostru obiectiv este
acela de a cumpăra Puncte de
despăgubire deja emise de
AnRP și de a aștepta conversia
lor în numerar. De asemenea, nu
intenționăm să participăm în
viitoarele licitatii pentru terenuri,
pentru că nu reprezentăm un
fond de agricultură și nu avem
expertiza sau mandatul necesar.
Am observat însă o muncă
intensă din partea AnRP în

special în ultimul an, când ritmul
de alocare al punctelor practic s-
a dublat față de 2015. 
Din păcate, Agenția nu a fost
creată cu scopul de a fi o
platformă de tranzacționare
pentru puncte și nici de a se
substitui unui Depozitar Central
și înțelegem bine restricțiile pe
care le întâmpină. Având în
vedere faptul că nu discutăm
despre o societate pe acțiuni,
cum este fondul Proprietatea,
atât Depozitarul Central cât și
Bursa de Valori București nu
sunt și nu vor deveni vreodată
platforme de tranzacționare
pentru aceste puncte. De aceea,
tranzacțiile notariale vor rămâne
probabil singura platform. 
Echipa Alpha Quest va
întreprinde însă toate eforturile
pentru a informa permanent și a
analiza pertinent piața, astfel
încât, dacă persoanele
despăgubite vor dori să își
valorifice mai repede punctele,
eliminând astfel riscul
amânărilor, să aibă posibilitatea
să o facă transparent,
profesionist și sigur.

Până în acest moment, din
iulie 2013, când a început
procesul de restituire în baza
legii 165 / 2013, au fost emise

circa două miliarde de puncte
de despăgubire (echivalentul
a 400 de milioane de euro),
pentru aproximativ 7.000 de
foști proprietari. Când
apreciați că se va finaliza
procesul de retrocedare a
proprietăților (titluri de plată
în temeiul Legii 165 / 2013 și
titluri de plată în temeiul Legii
164/2014)?  Care ar fi costul
total al acestui proces?

Analizând numărul de dosare
rămase de rezolvat, precum și
ritmul actual, probabil că mai
sunt cel puțin 3-4 ani în care se
vor emite puncte și totalul va
depăși 5 miliarde de puncte.
Mă refer aici strict la legea
165/2013 pentru că așa cum
spuneam aria noastră de
expertiză nu acoperă alte forme
de restituire. 

Cum estimați evoluția prețului
punctelor de retrocedare în
2017? 

Ca în orice piață vorbim despre
raportul dintre cerere și ofertă.
A existat o exuberanță din
partea cumpărătorilor în 2016,
când economia și bugetul arătau
mai bine. în 2017 credem însă că
prețurile vor fi afectate de:
1.Interogațiile care au apărut

privind capacitatea statului de a
plăti la timp sumele promise; 2.
noile amânări în organizarea
licitațiilor pentru terenuri
agricole și 3. Ritmul de alocare
pentru că punctele nou emise
creează practic un “overhang”, și
anume o presiune semnificativă
pe preț care va dispărea  doar
după emiterea tuturor
punctelor, adică prin rezolvarea
absolut tuturor despăgubirilor. 
fiind singurul cumpărător
instituțional de  puncte, avem
avantajul de a fi în măsură să
plătim prețul cel mai bun din
piață, însă încercăm să o facem
într-o manieră tranparentă și
fără echivoc.

Considerați că mai sunt
necesare modificări ale
legislației în domeniu? 

nu suntem experți în legislație,
însă din exemplele din regiune,
România a ajuns la o oarecare
maturitate în domeniul legislației
restituirilor.
CEDO a confirmat în 2014, în
cauza Preda și alții contra
României, că noul mecanism
instituit prin legea 165/2013
oferă în principiu un cadru
efectiv şi accesibil, de natură să
garanteze respectarea dreptului
de proprietate în materia
restituirii proprietăţilor într-o
serie largă de situaţii.
Prin aceeași decizie, CEDO a
declarat că termenele instituite
prin lege pot conduce la
finalizarea procesului de
restituire peste un număr mare
de ani, dar că această situaţie
excepţională este inerentă,
având în vedere complexitatea
factuală şi juridică ce priveşte
chestiunea restituirii bunurilor
naţionalizate. 

mircea fica
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orice ban din
bugetul de stat
folosit pentru
investiții în
turism se
multiplică și
pentru public și
pentru privat.

fiecare colțișor
din țara noastră
trebuie pus în
valoare, fiecare
resursă trebuie
folosită. în
special cele care
ne poziționează
diferit de țările
vecine și sunt în
avantajul nostru,
ca țară.

Care sunt obiectivele ministerului
pe care îl conduceţi în acest an?

în primul rând vă mulțumesc pentru
oportunitatea de a mă adresa
cititorilor legal Magazin. Răspunzând
foarte pe scurt întrebării
dumneavoastră, pot să spun că
simpla schimbare de statut a
instituției, de la cel de Autoritate la
cel de Minister, reprezintă un semnal
clar privind intențiile actualei
guvernări în domeniul turismului. noi
vedem și înțelegem turismul ca o axă
principală de dezvoltare economică a
țării. fără a spune vorbe mari,
turismul poate fi șansa României de a
crește. Iar noi, ca minister, avem
obligația de a face tot ce ne stă în
putință pentru a valorifica această
șansă. nu putem singuri, asta e clar, ci
umăr la umăr cu toți actorii din
domeniu: patronate, asociații de
promovare turistică, administrație
publică (la toate nivelurile). 
Ca instituție, vom merge pe toate
fronturile. Pentru anul în curs ne-am
propus implementarea Programului
de acordare a voucherelor de vacanță
pentru bugetari (va deveni efectiv cu
începere din 1 iulie a.c.), demararea
programului național ”Primul centru
de agrement” (a fost adoptat de
guvern memorandumul pentru acest
program și urmează un act normativ
care va stabili cadrul legal și
procedurile de implementare),
completarea legislației în domeniu
(elaborarea și adoptarea legii
turismului). Am făcut primele
demersuri pentru Realizarea
Masterplanului de investiții în
infrastructura de turism și a Strategiei
de dezvoltare și promovare a
turismului din România, finalizarea
unor investiții în infrastructura de
turism care au fost stopate.
Pe parte de altă parte, avem în
vedere definirea clară a produselor
turistice pe care le are țara noastră și
promovarea lor, atât pe piața internă,
cât și pe cea externă. Din fericire

pentru noi, ca țară, avem resurse pe
care încă nu le-am folosit și pe care
alții nu le au. îmi doresc să valorificăm
cât mai multe: natura (atracțiile
naturale care ne fac unici în Europa,
puritatea aerului, diversitatea de
relief etc.) și resursele naturale (ape
minerale, nămoluri terapeutice, ape
termale etc.), patrimoniul cultural
material și imaterial (castele, biserici,
situri etc. sau povești, legende,
meșteșuguri, port popular și folclor
etc.). în acest sens, pe de o parte vom
susține și finanța investiții în
infrastructura de turism (domenii
schiabile, obiective balneo), iar pe de
altă parte, împreună cu oamenii care
activează în turism, Ministerul
Turismului va derula campanii de
promovare în țară, pentru că ne
dorim ca românii să-și descopere țara
și să se bucure de frumusețea ei și în
străinătate. Pe extern, ne-am propus
să mergem țintit, pe ce-și doresc
străinii și nu pot obține în alte părți în
materie de turism. Pe fiecare piață
externă avem cu ce să mergem să
”ademenim” turiștii. Asta vom face! 

Cum apreciaţi activitatea fostei
autorităţi naţionale pentru Turism în
2016?

Am găsit diferite proiecte în lucru. le
analizăm pe fiecare în parte, iar cele
care sunt oportune și justificate le
vom completa, dezvolta și
implementa. în același timp, facem o
evaluare completă și complexă
privind modul în care s-au cheltuit
banii publici în ultimii ani, pentru a

vedea clar ce s-a făcut și care sunt
rezultatele activităților derulate. 

Ce schimbări aveţi în vedere în
structura fostei anT, devenită
minister de sine-stătător?

Instituția noastră este Minister acum
și automat se fac schimbări la nivel
organizatoric. Se merge pe o nouă
reașezare a direcțiilor, a
departamentelor și a oamenilor.
Vreau ca fiecare om să fie la locul
potrivit, pentru a avea randament
maxim. Am preluat de la fosta
Autoritate personalul, îl preluăm și pe
cel din cadrul Ministerului Economiei,
din direcția Turism. Voi da
importanță egală domeniului
investițiilor în infrastructură,
promovării turistice, dar și atragerii
de fonduri europene direct de la
organismele de la Bruxelles.

Consideraţi necesară elaborarea şi
implementarea unei strategii
naţionale pentru turism? Ce
prevederi semnificative ar trebui să
conţină această strategie?

Categoric. E pe lista noastră scurtă de
priorități, exact cum am precizat la
capitolul obiective. Strategia de
dezvoltare se completează firesc cu
Masterplanul de investiții în
infrastructura de turism și sunt
obiective pe care ni le propunem să
le finalizăm până la sfârșitul primului
semestru al acestui an. Așa cum
trebuie să fie orice strategie, și cea
națională pentru turism trebuie să

TuriSmuL
POATE fI șAnSA ROMânIEI 
DE A CREșTE
interviu cu mirCEa-TiTuS dobrE, ministrul Turismului



dea direcțiile principale de
acțiune. ne va da o imagine
completă asupra a ceea ce avem
în acest moment și ne va orienta
viitoarele acțiuni sau inacțiuni.
nu vreau să facem lucuri la
întâmplare, pentru că nu ne
permitem acest lucru. nu ne mai
permitem! îmi doresc să
valorificăm fiecare oportunitate,
să dezvoltăm turismul pe întreg
teritoriul României. fiecare
colțișor din țara noastră trebuie
pus în valoare, fiecare resursă
trebuie folosită. în special cele
care ne poziționează diferit de
țările vecine și sunt în avantajul
nostru, ca țară. Trebuie să ne

folosim atuurile. 
Strategia pe care o lucrăm în
acest moment va stabili clar
ordinea priorităților, atât pe
parte de infrastructură, cât și pe
cea de promovare. un obiectiv
special pe care îl urmărim este
cel al creșterii numărului de
turiști în zone prea puțin puse în
valoare până acum, să mutăm
puțin centrul de greutate
dinspre polii turistici cunoscuți
spre periferie. Să fiu mai explicit:
avem zona Brașovului,
arhicunoscută. nu suntem
departe de momentul în care
cererea va fi mai mare decât
oferta și atunci apare o

problemă. Trebuie să facem
ceva cu turiștii care vin acolo.
noi avem în plan să-i
direcționăm și spre alte locuri,
învecinate. și va trebui să avem
ce să le oferim acolo.

Cât de eficientă este partici -
parea româniei la târgurile
internaţionale de turism? Pot fi
convinşi turiştii străini să
viziteze ţara noastră în urma
informaţiilor primite de la stan -
durile amenajate de românia?

Statisticile oficiale nu sunt
relevante, din punctul meu de
vedere. nu sunt suficiente

instrumentele de măsurare.
Avem, în schimb, informațiile
oferite de către tour-operatori,
de oamenii din industria
turismului, agenții și hotelieri. E
clar că prezența României la
târgurile internaționale este
extrem de importantă. și doar
dacă suntem văzuți acolo atrage
atenția. la nivelul instituției nu s-
au făcut până acum analize
concrete în privința impactului
direct și nici nu știu dacă pot fi
făcute. Dar, ca în orice
competiție, nu ai cum să câștigi
dacă nu participi! Iar dacă avem
ce promova și o și facem cum
trebuie, e clar că turiștii pot fi
convinși să vină la noi în țară.

Care sunt regiunile cu cel mai
mare potenţial turistic din
românia şi de ce?

Eu nu voi face nicicodată
diferențe între o zonă a țării și
alta. fiecare loc din România are
ceva de oferit. Dar avem și
câteva puncte forte în oferta
turistică națională, pe care nu ne
permitem să nu le folosim la
capacitate maximă: Dunărea și
Delta Dunării, Marea neagră,
Carpații și rezervațiile naturale.
Avem marele noroc că România
întreagă e o poveste: cu istorie,
tradiții, cultură, artă populară,
multiculturalism, mâncare bună,
vinuri celebre. Potențial turistic
avem. și chiar unul de excepție!
Avem ceea ce alte țări nu mai au
sau nu au avut niciodată. 

Parteneriatul public-privat
poate reprezenta o soluţie
pentru investiţiile masive în
turismul românesc?

Categoric. De aceea am și
început guvernarea cu inițierea
Programului Primul Centru de
Agrement. Chiar dacă statul nu

15fEBRuARIE 2017 EdiŢia a Xii-a
www.LEGaLmaGaZin.ro lEgAl MAgAZIn

inSTiTuții



16 EdiŢia a Xii-a fEBRuARIE 2017
lEgAl MAgAZIn www.LEGaLmaGaZin.ro 

inSTiTuții

va deține acțiuni în viitoarele
investiții realizate prin acest
program, e un semnal clar că
sprijinim  mediul privat. Statul
are de câștigat direct, prin taxe,
impozite, locuri de muncă.
Desigur gândim și proiecte
clasice de parteneriat public-
privat. Zona de turism balneo,
de exemplu, e în atenția
Ministerului Turismului în
această direcție. Vreau să fiu
foarte clar înțeles: nu urmărim
strict sensul de parteneriat
public-privat așa cum este
cunoscut acest principiu în
economie. Pentru noi, fiecare
investiție făcută de stat este un
parteneriat cu mediul privat.
Orice ban din bugetul de stat
folosit pentru investiții în turism
se multiplică și pentru public și
pentru privat.

Cum credeţi că pot fi atraşi
investitorii din străinătate în
turismul românesc? Putem
urma exemplul Turciei,
bulgariei, Croaţiei şi, mai nou,
albaniei şi muntenegrului?

Cel mai simplu mod de a atrage
investitori sau de a încuraja
investiții este adoptarea unor
măsuri fiscale atractive. Iar
guvernarea PSD cu asta a
început: relaxare fiscală pentru
mediul privat. Iar aici clar se
încadrează și domeniul
turismului. Schimbarea metodei
de impozitare a impozitului pe
microîntreprinderi, de la 1
februarie 2017, prin creșterea
plafonului la 500.000 euro, e un
alt mod de a încuraja
antreprenorii. Iar scăderea
impozitului pe dividende până la
eliminarea sa totală cred că e
cea mai bună metodă de a
convinge investitorii că merită să
facă afaceri în România. Iar pe
domeniul turismului mai avem

ceva în plus: multitudinea resur -
selor de care dispunem ca țară. 

Care consideraţi că sunt
produsele turistice atractive
pentru tur-operatorii străini?
Cu ce se poate mândri
românia?

natura, resursele naturale,
tradițiile, cultura, istoria,
gastronomia, oamenii. Cu
acestea ne putem mândri. și
toate acestea cred că sunt
atractive pentru turiștii străini și,
implicit, pentru tour-operatori. 

Ce şanse există pentru revigo -
rarea litoralului românesc din
punct de vedere turistic?

Maxime. Pe termen scurt, chiar
lucrăm la un plan de acțiuni pe
care să le facem pentru sezonul
estival, menite să atragă turiștii
pe litoralul românesc. De
asemenea, am cerut tuturor
primăriilor din zonă să ne spună
ce vor să facă concret, pentru ca
noi, ca Minister să ne implicăm.
Pe termen lung e vorba de
investiții în infrastructură și
promovare pe extern. țintit, pe
țări. nu ne vom duce să promo -
văm litoralul nostru în Turcia sau
grecia. Dar vom merge în țările
nordice sau în est. 

înfiinţarea unor clustere de
turism poate reprezenta o so -
luţie în anumite zone ale ţării?

Cluster poate e prea mult spus și
prea pretențios. Dar vreau să
încurajăm, pe parte de turism
rural, crearea unui circuit în care
să fie incluși investitorii în spații
de cazare, micii fermieri și
antreprenorii din zona de
agrement. Ideea este ca cei care
își fac o pensiune sau o
agropensiune să pună pe masa

turiștilor produse de la fermierii
din zonă sau din gospodăriile din
sat și să le ofere acestora ca
distracție plimbări cu trăsura
vecinilor. Cam așa văd eu un
”cluster” funcțional în România.  

Cum ar trebui îmbunătăţită pro -
movarea turismului românesc?

Mergând țintit pe piețele de
turism. și în exterior, și în țară.
nu vom mai promova nimic la
grămadă. Iar promovarea, să fim
bine înțeleși, înseamnă nu numai
ceea ce face Ministerul Turis mu lui.
Vom implica și autoritățile locale
și asociațiile de promovare
turistică să lucrăm orchestrat.
nimic la voia întâmplării.

Credeţi că românia ar trebui să
promoveze mitul lui dracula
pentru a atrage turişti din
străinătate?

Pentru că sunt turiști atrași ca un
magnet de acest mit, da, îl vom
folosi. Dar, în egală măsură, ne
vom folosi de mituri, de povești,
de legende, de eroi populari
pentru a construi ceva temeinic
pe segmentul acesta de nișă.

Cât de mult ar trebui să se
implice autorităţile locale în
turism?

Mult, spre foarte mult.
Ministerul Turismului chiar
contează pe implicarea tuturor
uAT-urilor. Trebuie să înțelegem
cu toții că turismul înseamnă
bani. Iar banii înseamnă creștere
economică durabilă. 

Ce măsuri poate lua ministerul
Turismului pentru
despăgubirea turiştilor în
situaţia falimentului unor
agenţii de turism, vezi cazul
Genius Travel?

Trebuie să modificăm legislaţia
fiindcă avem o directivă
europeană, care prevede foarte
clar ce se întâmplă în zona
agenţiilor de turism, în caz de
insolvenţă sau faliment. însă
trebuie să vorbim şi despre
insolvabilitate. Este o discuţie pe
care trebuie să o avem, în
special, cu cei din patronate, cu
cei care reprezintă agenţiile de
turism din România, nu numai
cele mari, dar şi cele mici.
Trebuie să găsim cea mai bună şi
mai corectă soluţie fiindcă
putem să discutăm despre fond
de garantare, de poliţă de
asigurare, despre depozite
bancare şi despre orice
instrument financiar.

Câte agenţii de turism care au
licenţe valabile există în
prezent?

Actualmente avem 2.600 de
agenții și filiale în baza noastră
de date, cu licențe valabile. lista
se reconfigurează periodic, în
funcție de situațiile constatate în
urma controalelor efectuate de
către Direcția control din cadrul
Ministerului Turismului.

un buget multianual pentru
turism şi pentru promovarea
româniei în străinătate poate
reprezenta soluţia salvatoare în
perioada următoare?

nu cred că soluţia salvatoare stă
doar într-un buget multianual.
Trebuie să implementăm o
soluţie unitară în ceea ce
priveşte cheltuirea bugetului de
promovare la nivel central şi
local. Cea mai bună variantă este
realizarea cadrului legislativ
pentru OMD-uri (Organizaţiile de
Management al Destinaţiilor). 

mircea fica
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Anul TRECuT AM APlICAT AMEnZI 
dE PESTE 1.000.000 dE LEi
interviu cu anCa oPrE, Președinte, autoritatea naţională de Supraveghere a Prelucrării datelor cu Caracter Personal
(anSPdCP)

Cum caracterizaţi activitatea
autorităţii naţionale de
Supraveghere a Prelucrării
datelor cu Caracter Personal
pe anul 2016?

în anul 2016, activitatea insti -
tu ţiei noastre s-a subsumat
dezideratului respectării re -
gulilor aplicabile în dome niul
protecţiei datelor cu carac ter

personal în mediul public și
privat. Direcțiile de acțiune ale
Autorității națio nale de
supraveghere s-au concentrat
pe intensificarea măsurilor de
control al prelucrărilor de date
cu caracter personal,
desfăşurate pentru soluţiona -
rea plânge rilor şi sesizărilor
primite, dar şi pentru
verificarea din oficiu a unor

aspecte legate de prelucrarea
datelor personale, în scopul
asigurării respectării şi apli -
cării principiilor de pro tec ţie a
datelor de către operatori. 
în același timp, în ceea ce
privește acțiunile de
informare a publicului larg,
subliniem că, pe lângă
organizarea de evenimente
specifice dedicate sărbătoririi

anuale a Zilei Europene a
Protecţiei Datelor, instituția
noastră a participat activ la
numeroasele reuniuni la care
a fost invitată, desfășurate cu
larga implicare a
reprezentanților din mediul
public și privat.
Având în vedere faptul că
Autoritatea activează cu
același număr redus de
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personal alocat la înființare, în anul
2005, considerăm că este
necesară, în mod stringent,
consolidarea capacităţii
instituţionale şi administrative a
Autorităţii, inclusiv prin alocarea și
asigurarea resurselor umane,
materiale și financiare necesare
exercitării corespunzătoare a
competențelor legal la nivel
național.

Ce îşi propune conducerea
anSPdCP pentru anul în curs?

Anul 2017 reprezintă o perioadă
deosebit de importantă destinată
pregătirii aplicării, în plan național,
a noilor reglementări europene în
domniul protecției datelor, în
special a Regulamentului (uE)
2016/679, de aplicabilitate directă
în toate statele membre ale
uniunii Europene începând cu 25
mai 2018. 
Ca atare, ne propunem ca acţiunile
Autorităţii să fie subsumate mai
multor obiective principale, dintre
care menționăm: Implicarea activă,
alături de ministerele responsabile,
în pregătirea cadrului  normativ
național în concordanță cu noile
reglementări ale uniunii Europene;
Creşterea gradului de informare a
operatorilor și cetăţenilor cu
privire la aplicarea noilor reguli, cu
sprijinul reprezentanţilor mass-
media și al societății civile;
Participarea efectivă la definiti -
varea documentelor europene  de
aplicare a noului Regulament.
Desigur, instituția noastră va
acorda aceeași atenție activității de
monitorizare și control a
operatorilor din domeniul public și
privat. 

Care sunt încălcările cele mai
frecvente cu privire la legalitatea
prelucrărilor de date cu caracter
personal care cad sub incidenţa
Legii nr. 677/2001?

Dintre cele mai frecvente încălcări
constatate evidențiem raportarea
datelor la Biroul de Credit de către
instituțiile financiar-bancare cu
încălcarea prevederilor Deciziei
105/2007 (în special fără
informarea prealabilă a clientilor),
dezvăluirea de  date personale pe
Internet sau către terţi fără
consimţământ persoanelor vizate,
transmiterea de comunicări
comerciale nesolicitate,  încălcarea
dreptului de acces sau de opoziţie
al persoanelor fizice, precum și
prelucrarea datelor cu caracter
personal prin mijloace de
supraveghere video cu încălcarea
prevederilor Deciziei 52/2012.

Ce dispoziţii au fost date în 2016
de către autoritate referitoare la
suspendarea provizorie, încetarea
prelucrării datelor, ştergerea
parţială ori integrală a datelor
prelucrate în urma încălcării
legii?

în anul 2016, au fost emise 9 decizii
de încetare și/sau ștergere a
datelor personale prelucrate de
diverși operatori.

de câte ori a sesizat anul trecut
anSPdCP organele de urmărire
penală sau a intentat acţiuni în
justiţie?

în cursul anului anterior, nu au fost
sesizate organele de urmărire
penală și nici nu s-au intentat
acțiuni în justiție. în schimb, în
hotărârile judecătorești pronunțate
în urma contestării proceselor
verbale de sancționale ale
Autorității, instanțele de judecată
au confirmat, în cea mai mare
parte, abordarea și măsurile luate
de instituția noastră.

Câte plângeri, sesizări sau cereri
de la persoanele fizice au fost so -
luţionate în 2016 de către anSPdCP?

Remarcăm că, în anul 2016, s-au
primit 2302 plângeri si sesizari, în
creștere semnificativă față de anii
anteriori, ceea ce ilustrează
conștientizarea de către persoanele
fizice a drepturilor de care pot
beneficia în domeniul protecției
datelor lor personale.

Cât reprezintă cuantumul
sancţiunilor contravenţionale
aplicate în 2016 de către anSPdCP
şi care au fost cei mai amendaţi
contravenienţi? 

în cursul anului 2016, instituția
noastră a aplicat amenzi
semnificative, în cuantum total de
peste 1.000.000 lei, în principal
pentru următoarele fapte:
raportarea datelor la Biroul de
Credit cu încălcarea prevederilor
Deciziei 105/2007 (în special ca
urmare a lipsei informării
prealabile); transmiterea de
comunicări comerciale nesolicitate;
dezvăluire date pe Internet sau
către terţi fără consimţământul
persoanelor vizate; prelucrarea
datelor cu caracter personal prin
mijloace de supraveghere video cu
încălcarea prevederilor Deciziei
52/2012; încălcarea dreptului de
acces sau de opoziţie al
persoanelor fizice.

Care sunt riscurile speciale
pentru drepturile şi libertăţile
persoanelor în prelucrarea
datelor persoanelor?

în condițiile dezvoltării tehnologice
accentuate din societatea
contemporană, principalele riscuri
constau în efectuarea de prelucrări
nelegale de date personale, inclusiv
în mediul on-line, ca urmare a
nerespectării regulilor de folosire a
acestora sau a încălcării drepturilor
persoanelor fizice (dreptul de
informare, intervenție, opoziție).
De asemenea, un alt risc apare în

încă de la
înființare
instituția noastră
a cooperat și
cooperează cu
deplină
deschidere, în
mod constant, cu
toate instituțiile
publice centrale
și locale, în
scopul asigurării
unei aplicări
corespunzătoare
a regulilor de
protecție a
datelor
personale. 

remarcăm că, în
anul 2016, s-au
primit 2302
plângeri si
sesizari, în
creștere
semnificativă față
de anii anteriori,
ceea ce
ilustrează
conștientizarea
de către
persoanele fizice
a drepturilor de
care pot
beneficia în
domeniul
protecției datelor
lor personale.
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situațiile în care operatorii nu
aplică măsurile necesare de
asigurare a confidențialității și
securității datelor pe care le
gestionează.

Consideraţi că este necesară
îmbunătăţirea legislaţiei
referitoare la protecţia
drepturilor şi libertăţilor
persoanelor, în privinţa
prelucrării datelor cu
caracter personal?

Din 25 mai 2018 se va aplica în
toate statele membre ale uE o
nouă reglementare –
Regulamentul uE 2016/679 al
Parlamentului European și
Consiliului, ceea ce va conduce
la o abordare unitară în plan
european a regulilor de
protectie a datelor în favoarea
persoanelor fizice. 

Care sunt autorităţile publice
locale și centrale cu care
cooperează autoritatea
naţională de Supraveghere a
Prelucrării datelor cu
Caracter Personal? dar
autorităţile similare din
străinătate?

încă de la înființare instituția
noastră a cooperat și
cooperează cu deplină
deschidere, în mod constant,
cu toate instituțiile publice
centrale și locale, în scopul
asigurării unei aplicări
corespunzătoare a regulilor de
protecție a datelor personale.
De asemenea, o cooperare
strânsă există în principal cu
autoritățile de protecție a
datelor personale din statele
membre uE, fie în cadrul
grupului de lucru Art. 29, fie
la nivelul subgrupurilor
specifice sau bilateral pentru
soluționarea anumitor situații
cu impact transfrontalier.

La ce se referă noul cadru
legislativ european privind
protecţia datelor cu caracter
personal şi de când este
acesta aplicabil româniei?

Pe data de 27 aprilie 2016,
Parlamentul European și
Consiliul au adoptat
Regulamentul privind protecţia
persoanelor fizice faţă de
prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a

acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/EC. la aceeași
dată a fost adoptată și
Directiva privind protecţia
persoanelor fizice faţă de
prelucrările efectuate de către
autorităţile competente în
scopul prevenirii, cercetării,
constatării sau urmăririi
penale a infracţiunilor ori
executării pedepselor penale şi
libera circulaţie a acestor date.
Acest nou Regulament va fi
pus în aplicare din data de 25
mai 2018 și va conduce la
uniformizarea principiilor de
protecție a datelor personale
în toate statele membre ale
uniunii Europene, înlocuind
regimul juridic național
existent în prezent.
Prin această reglementare se
consolidează drepturile deja
existente ale persoanelor fizice
și se recunosc noi drepturi,
cum sunt dreptul de a fi uitat
şi dreptul la portabilitatea
datelor. 
un aspect nou prevăzut de
Regulament constă în
stabilirea obligației instituţiilor
publice şi, în anumite situații, a
entităţilor private, de a-şi

desemna o persoană
responsabilă cu protecţia
datelor la nivel intern, în
funcţie de anumite criterii.
Aceasta va implica o
schimbare semnificativă în
activitatea operatorilor din
România întrucât se va
desființa actualul sistem de
notificare a prelucrărilor de
date realizate de operatori.
Considerăm că aceste
prevederi vor avea efecte
benefice în ceea ce priveşte
respectarea drepturilor
cetăţenilor.
De asemenea, au fost
consacrate expres principiile
de prelucrare privacy by
design și privacy by default
care implică asigurarea
protecției datelor din
momentul inițial al stabilirii
mijloacelor de prelucrare și în
mod implicit. în același timp,
subliniem că Regulamentul
conține o serie de dispoziții
care oferă posibilitatea
statelor membre de a
interveni cu anumite
reglementări naționale.
întrucât Regulamentul prevede
o extindere a competențelor și
sarcinilor autorităților
naționale de supraveghere,
apreciem că sunt necesare
anumite modificări legislative
naționale prin care să se
realizeze consolidarea
capacităţii instituţionale şi
administrative a Autorităţii,
inclusiv prin alocarea și
asigurarea unor resurse
umane, materiale și financiare
corespunzătoare.
în acest context, vă mulțumim
pentru inițiativa manifestată și
interesul exprimat pentru
domeniul protecției datelor
personale. 

mircea fica
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o ConCurEnță durabiLă 
și SănăToaSă 
ESTE în BEnEfICIul TuTuROR 
interviu cu mariuS CăTăLin marinESCu, Preşedinte anCom

aţi adoptat recent Planul de acţiuni
pentru anul 2017 al anCom. Ce
prevede, pe scurt, acest plan şi
credeţi că este realizabil în
perioada propusă?

Am elaborat pentru acest an un plan
de acțiuni echilibrat, fezabil și
realizabil în intervalul prevăzut.
Printre cele mai importante proiecte
ale anului 2017 se numără acțiunile
vizând aplicarea efectivă a
prevederilor noii legi a infrastructurii
– legea 159/2016, precum și o serie
de reglementări privind serviciile de
comunicaţii electronice. Autoritatea
are totodată în vedere alocarea unor
resurse de spectru radio pentru
comunicații electronice, iar în acest
scop vom iniția anul acesta o
consultare publică privind alocarea
de spectru radio suplimentar pentru
comunicații de bandă largă în benzile
de 450 MHz, 700 MHz, 800 MHz,
1500 MHz, 2600 MHz și 3,4 - 3,8
gHz, spectru capabil să susțină
dezvoltarea eficientă a rețelelor în
contextul creșterii semnificative a
consumului de internet mobil. Am
demarat deja procesul de organizare
a unei noi licitații privind acordarea
unor multiplexuri naționale,
regionale și locale de televiziune
digitală terestră și vom verifica, în
plus, obligațiile de acoperire din
licențele pentru multiplexurile

naționale și regionale deja acordate.
în egală măsură, planul de acțiuni
pentru 2017 cuprinde proiecte de
reglementare în zona serviciilor
poștale, dar și campanii de
monitorizare și control.

aţi început demersurile pentru
colaborarea cu ministerul
Comunicațiilor și Pentru Societatea
informațională (mCSi) şi ministerul
dezvoltării regionale şi
administraţiei Publice (mdraP), în
privinţa normativelor tehnice
referitoare la proiectarea şi
realizarea infrastructurilor fizice şi
ale reţelelor de comunicaţii
electronice?  

ne vom concentra anul acesta, dar și
în anii ce vor urma, în primul rând pe
aplicarea efectivă a prevederilor noii
legi a regimului infrastructurilor
fizice de comunicații electronice –
legea nr. 159/2016. Principalul
rezultat al aplicării acestei legi va fi o
reducere a duratei și a costului
instalării și dezvoltării de elemente
de rețea, în beneficiul utilizatorilor
de comunicații electronice. Se
urmărește eficientizarea intervenției
administrației publice centrale și
locale în acest domeniu, prin
cooptarea AnCOM în procesul de
emitere a normativelor tehnice
privind proiectarea și realizarea

infrastructurilor fizice, dar și prin
stabilirea unor principii comune de
calcul al tarifelor percepute pentru
accesul pe proprietățile publice. 
Concret, vom continua și pe
parcursul acestui an implementarea
proiectului privind inventarul
național al rețelelor publice de
comunicatii electronice și al
elementelor de infrastructură fizică
necesare susținerii acestora, vom
realiza un punct unic de informare
cu privire la amplasarea, traseul,
tipul și utilizarea actuală a
infrastructurilor fizice, vom stabili
tarifele maxime pentru exercitarea
dreptului de acces pe proprietatea
publică și vom evalua costurile
infrastructurilor fizice în vederea
stabilirii, pentru anumite tipuri de
infrastructuri, a unor tarife
orientative de acces. 
Am purtat deja discuții cu
reprezentanții MCSI și MDRAP
pentru normativele tehnice și
plănuim să organizăm împreună cu
AnRE un forum comun la care vor fi
invitați operatori din cele două
domenii, comunicații electronice și
energie, pentru a dezbate pe
marginea aplicării legii.   
De asemenea, în cursul acestui an,
AnCOM va pune la dispoziția
furnizorilor de rețele de comunicații
electronice o aplicație informatică
prin intermediul căreia vor putea

Pentru stimularea
cererii de
servicii,
autoritatea va
evalua
necesitatea și
oportunitatea
reducerii
nivelului tarifelor
de portare a
numerelor.

Printre cele mai
importante
proiecte ale
anului 2017 se
numără acțiunile
vizând aplicarea
efectivă a
prevederilor noii
legi a
infrastructurii –
Legea 159/2016,
precum și o serie
de reglementări
privind serviciile
de comunicaţii
electronice. 
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afla informații privind datele de
identificare a imobilelor care fac
obiectul dreptului de acces,
cuantumul tarifelor sau prețurilor,
unitatea de măsură pentru care
acestea se calculează, precum și o
copie a fiecărui contract de acces. 

Ce alte reglementări privind
serviciile de comunicaţii
electronice aveţi în vedere?

Pentru a crește competitivitatea
accesului la rețelele de comunicații,
în 2017 vom revizui situația
concurențială pe piețele unor servicii
de comunicații la nivel de gros și
vom verifica dacă reglementările
existente trebuie menținute sau
modificate. Este vorba de serviciile
de transmisie în format analogic prin
intermediul sistemelor radioelectrice
terestre a serviciilor publice de pro -
grame de televiziune şi de radiodi -
fuziune și de serviciile de terminare a
apelurilor. De asemenea, pentru
stimularea cererii de servicii,
Autoritatea va evalua necesitatea și
oportunitatea reducerii nivelului
tarifelor de portare a numerelor.
Anul acesta vom continua cu precă -
dere demersurile pentru a pune la
dispoziția utilizatorilor de telefonie și
internet mai multe informații, de
exemplu sub formă de aplicații,
despre calitatea serviciilor de comu -
nicații, fie că vorbim de voce sau
date, pentru o transparență maximă. 
ne propunem să dezvoltăm hărți de
acoperire pe drumurile județene și
naționale, precum și hărți privind
calitatea serviciilor. luăm, de exem -
plu, în calcul, implementarea unei
aplicații mobile prin care utilizatorii
să poată marca în timp real pe o
hartă digitală modul în care au
experimentat serviciile de voce sau
date ale operatorilor. în aceeași idee,
suntem în proces de extindere a
apli cației netograf.ro, pentru a dez -
volta și o aplicație de mobil. Aceasta
în contextul în care mai multe studii

ne-au arătat că din ce în ce mai mulți
utilizatori din România sunt
interesați în primul rând de calitatea
serviciilor și secundar de preț.

are în intenţie conducerea anCom
reducerea tarifelor pentru diferite
servicii de comunicaţii, cum ar fi
cele de radio, internet, televiziune
etc.?

Tarifele pe care utilizatorii din
România le plătesc astăzi pentru
serviciile de comunicații sunt în
primul rând rezultatul mecanismelor
concurențiale care funcționează la
nivelul pieței, iar AnCOM veghează
la buna funcționare a acestor
mecanisme, intervenind prin
reglementări atunci când sunt
identificate deficiențe. Chiar în acest
an, vom sărbători 15 ani de când
reglementăm acest sector, iar
evoluția sa confirmă cu prisosință
faptul că am făcut o treabă bună.
Concurența între servicii, competiția
între rețele, respectiv concurența
între furnizori sunt ingrediente
esențiale ale dezvoltării, inovării și
investițiilor, conducând nu doar la
practicarea unor tarife cât mai
scăzute, ci și la creșterea calității și
diversificarea serviciilor oferite
utilizatorilor finali. 
Piața din România este o piață
deschisă, în care barierele adminis -
trative la intrare sunt reduse, în care
principiul din legislație (punctul de
plecare) este că oricine poate furniza
orice servicii oriunde, oricând. Astfel,
a fost încurajat spiritul antrepre -
norial, au fost stimulate investițiile,
progresul tehnologic și ideile
inovatoare, iar, fără concurența de
azi, nu am fi avut cele mai perfor -
mante rețele fixe din Europa și nici
prețurile reduse omniprezente în
ofertele furnizorilor. O concurență
durabilă și sănătoasă este în benef -
iciul tuturor, utilizatori și cetățeni,
operatori și furnizori, mediu de
afaceri și autorități, căci este

ingredientul esențial pentru dezvol -
tare, pentru creștere economică şi
nu numai. 
un element de politică de reglemen -
tare esențial enunțat de AnCOM
încă de la începutul anului 2016 a
fost clar exprimat astfel: ”În Româ -
nia nu putem avea conectivitate
universală (la internet) la prețuri
mari. Prețurile mici sunt prima
premiză pentru creșterea conecti -
vității”. în contextul în care cheltuie -
lile cu comunicațiile reprezentau, în
2015, 4,1% din bugetul godspodă -
riilor din România, aproape dublu
față de media europeană1, este rele -
vant să ne întrebăm cât de accesibile
ar mai fi serviciile de comunicații
dacă prețurile în România ar fi cele
din germania, Italia sau Marea
Britanie, de exemplu. Sau pentru ce
proporție din populație ar deveni
inaccesibile? în acest context,
estimăm că exercitarea presiunilor
concurențiale și existenţa unui
context macroeconomic favorabil
vor contribui la menținerea acestora
sub 5%, cu tendință de scădere
moderată pe termen mediu. O
provocare importantă pentru
operatori va fi așadar găsirea unor
soluții eficiente pentru a pune
utilizatorilor la dispoziție noile
tehnologii la prețuri cât mai scăzute.

Prin ce măsuri susţine anCom
activitatea de radioamatorism?

Activitatea de radioamatorism din
România este susținută constant de
AnCOM prin atribuirea de benzi de
frecvenţe radio pentru serviciile de
radiocomunicaţii de amator şi amator
prin satelit în conformitate cu
reglementările uniunii Internaționale
a Telecomunicațiilor (uIT) și
Conferinței Europene pentru Poștă și
Telecomunicații (CEPT).  Acest lucru
presupune coordoonarea benzilor de

Concurența între
servicii,
competiția între
rețele, respectiv
concurența între
furnizori sunt
ingrediente
esențiale ale
dezvoltării,
inovării și
investițiilor,
conducând nu
doar la
practicarea unor
tarife cât mai
scăzute, ci și la
creșterea calității
și diversificarea
serviciilor oferite
utilizatorilor
finali. 

Piața din românia
este o piață
deschisă, în care
barierele
administrative la
intrare sunt
reduse, în care
principiul din
legislație
(punctul de
plecare) este că
oricine poate
furniza orice
servicii oriunde,
oricând. 

Sursa: 1 Eurostat, final consumption
expenditure of households by
consumption purpose.
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frec venţe radio destinate radioa -
ma to rismului cu serviciile de
radio comunicații aflate în partaj
în respectivele benzi de frec -
venţe, precum și cu alți
utilizatori de spectru, în special
din zona militară și cea
guvernamentală. Scopul este cel
de a preveni producerea
interferențelor radio și de a le
soluționa de fiecare dată când
acestea apar.
Pentru desfășurarea acestei
activități, AnCOM acordă certi fi -
cate prin care atestă compe -
tența de operare a stațiilor de
radioemisie în serviciul de
amator. Aceste certificate se
emit în urma unor examinări
desfășurate anual de AnCOM în
două sesiuni ordinare și în multe
alte sesiuni extraordinare, în
funcție de solicitările venite din
partea comunității de
radioamatori. în plus, pentru
operarea efectivă a stațiilor de
radioamator, AnCOM emite
autorizații de atribuire a
indicativelor de identificare în
serviciul de amator.
Am urmărit constant
armonizarea reglementărilor
naționale privind
radioamatorismul cu normele
emise la nivel european (CEPT) și
internațional (uIT). Astfel,
AnCOM a asigurat
recunoașterea internațională a
documentelor emise pentru
radioamatorii din România
(certificate și autorizații); mai
precis, pe baza actelor emise de
AnCOM, radioamatorii pot să
opereze stații de
radiocomunicații oriunde se
aplică deciziile și recomandările
CEPT, adică în țările uniunii
Europene, Marea Britanie,
Statele unite, Canada și
Australia, numărul fiind mereu
în creștere pe măsura extinderii
armonizării internaționale a

experienței europene.
în urma recomandărilor recente
emise la nivel european (CEPT) și
internațional (uIT), avem în plan
lansarea unei consultări publice
privind radioamatorismul pentru
situații de urgență, în urma
căreia vom identifica principii
generale și metode specifice
pentru asigurarea suportului
procedural de administrare a
spectrului radio pentru a susține
activitățile de radioamatorism
dedicate furnizării de
comunicații în situații de
urgență. Prin aceasta, AnCOM
va căuta să identifice modalități
specifice de implicare a
comunității de radioamatori
pentru a oferi suport instituțiilor
abilitate în materie de
intervenție pentru situații de
urgență. Autoritatea rămâne un
promotor al dezvoltării și
extinderii radioamatorismului,
fiind mereu deschisă sugestiilor
și opiniilor transmise de către
comunitatea de radioamatori
din România.

Cât de protejaţi sunt utilizatorii
de servicii poştale în privinţa
serviciilor de curierat?

în această perioadă am supus
consultării publice Proiectul de
Strategie de reglementare în
domeniul serviciilor poştale
pentru perioada 2017-2020, ce
este structurat pe următoarele
direcţii de acţiune: promovarea
intereselor utilizatorilor de
servicii poştale, asigurarea
dreptului de acces la serviciul
universal, promovarea
concurenţei și încurajarea
investiţiilor şi promovarea
inovaţiei. Actuala propunere de
Strategie a fost elaborată de
AnCOM în continuarea
Strategiei de reglementare a
domeniului serviciilor poștale

pentru perioada 2012-2016. 
AnCOM va monitoriza în
continuare calitatea serviciilor
poștale incluse în sfera
serviciului universal, va continua
acțiunile de informare a
utilizatorilor cu privire la
drepturile lor în relația cu
furnizorii de servicii poștale și va
analiza în ce măsură serviciile
poștale disponibile pe piață
satisfac necesitățile specifice
utilizatorilor cu nevoi speciale.
Pentru a asigura accesul tuturor
utilizatorilor la serviciul universal
în sectorul serviciilor poştale
activitatea AnCOM din următorii
ani va fi axată, în primul rând, pe
monitorizarea modului în care
furnizorul de serviciu universal
își îndeplinește obligațiile ce îi
revin, astfel încât serviciile din
sfera serviciului universal să fie
furnizate în condițiile de calitate
stabilite, în mod transparent și
nediscriminatoriu, la tarife
reglementate.
Astfel, activitatea AnCOM va fi
orientată în principal spre
modificarea modalității de
stabilire a tarifelor aferente
serviciilor din sfera serviciului
universal, dar și pe asigurarea
continuității furnizării serviciului
universal. Până la sfârșitul anului
2018, când expiră perioada
pentru care CnPR este
desemnat ca furnizor de serviciu
universal, AnCOM va analiza
dacă este oportună organizarea
unei noi proceduri de
desemnare ori dacă serviciile din
sfera serviciului universal pot fi
asigurate prin intermediul
mecanismelor concurențiale din
piață, precum și care ar fi
efectele în situația nedesemnării
niciunui furnizor de serviciu
universal. 
AnCOM va analiza în perioada
vizată și situațiile în care se
impune stabilirea unor condiții

tehnice și economice de acces la
rețeaua poștală publică a CnPR
și va lua măsurile care se vor
dovedi necesare. 
ţinând cont de dezvoltările
tehnologice din ultimii ani, de
creșterea comerțului electronic
şi de accelerarea implementării
de noi modalități de prelucrare a
trimiterilor poștale, cum ar fi
soluțiile integrate de tipul „PCl”
(Parcels locker Service),
„electronic self delivery”, „self-
service” etc., AnCOM își
propune să realizeze un studiu
privind volumele de trafic poștal
generate de comerțul on-line și
să reglementeze, dacă se va
dovedi necesar, noi servicii
poștale şi condițiile în care
acestea pot fi furnizate.
AnCOM urmărește activitatea și
evoluția statistică a pieței
serviciilor poștale din România și
publică rapoarte anuale. Mai
multe informații în legătură cu
aceste evoluții, fie că vorbim de
furnizorul de serviciu universal
(CnPR) sau de întreaga piață,
sunt disponibile pe pagina de
internet a AnCOM.

Consideraţi că românia are o
acoperire suficientă cu
semnal de telefonie mobilă la
nivelul întregii ţări sau există
probleme în acest sens?

Acoperirea populației cu rețele
gSM, uMTS și HSPA, care
permit oferirea de servicii de
voce „clasice”, este aproape
completă din 2012 încoace:
acoperirea maximă raportată
de operatori indică procente de
aproximativ 99,9% pentru
acoperirea națională cu servicii
2g și 3g. Anual, AnCOM
derulează campanii de
monitorizare a îndeplinirii de
către operatorii mobili a
obligațiilor de acoperire la nivel
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național asumate prin licențele
deținute. în acest sens, putem
spune că situația este
mulțumitoare. 
Accentul cade însă astăzi pe
acoperirea popuației cu servicii
mobile de generație superioară,
precum lTE, care permit, pe
lângă serviciile de voce, și
furnizarea de internet mobil
broadband de calitate și viteze
superioare – capitol unde
România mai are pași
importanți de făcut pentru a se
situa peste media europeană. în
acest sens, licitația de spectru
organizată de Autoritate în
2012 a majorat substanțial
portofoliile de frecvențe ale
furnizorilor mobili, permițând
dezvoltarea eficientă a
capacităților rețelelor de acces
radio și introducerea pe scară
largă a tehnologiei lTE prin
investiții semnificative,
acoperirea populației cu aceste
servicii fiind în proces de
creștere accelerată. Este foarte
probabil să vedem în următorii
doi ani și primele dezvoltări de
rețele pilot 5g în România.

Cum v-aţi propus să
desfăşuraţi acţiuni eficiente
de monitorizare şi control în
2017?

Ca în fiecare an, și anul acesta
avem în plan mai multe
campanii de monitorizare și
control, dintre care aș menționa
aici campania pentru
determinarea acoperirii cu
semnal de comunicații mobile a
drumurilor naționale și
județene, campania pentru
verificarea respectării
obligațiilor de către operatorii
care furnizează servicii de
comunicații electronice
destinate publicului pentru care
plata se face în avans, precum și

campania pentru verificarea
contractelor încheiate de
furnizorii de servicii de
comunicații electronice cu
utilizatorii finali.

Credeţi că în momentul de faţă
anCom protejează interesele
utilizatorilor de comunicaţii
din românia, prin  promovarea
concurenţei pe piaţa de
comunicaţii, sau sunt
necesare noi reglementări
specifice şi un control mai
riguros din partea instituţiei
pe care o conduceţi?

Autoritățile de reglementare în
domeniul comunicațiilor la nivel
european sunt preocupate de
ceva vreme de o mai bună
definire a rolulului lor în
contextul ritmului rapid de
dezvoltare al economiei digitale.
Trăim revoluția mediului virtual,
revoluția mediului online, bazat
pe inovare, colaborare și
dezvoltarea de noi produse și
servicii, iar sistemele de
organizare pe care le cunoaștem
resimt din plin impactul noului
val, perturbările noilor moduri
de funcționare a economiilor și
societăților digitale, conectate
online. Vorbim astăzi de inovații
tehnologice și digitale din ce în
ce mai evoluate, care fac
posibile soluții eficiente pentru
livrarea de servicii publice și
private, existente sau noi, ori
care inovează fundamental
modul în care sunt livrate
serviciile. Provocările ”noului
val” sunt resimțite la nivelul
unor întregi ramuri industriale
sau corespunzătoare serviciilor:
de la Skype în telefonie, la uber
sau BlaBla Car în transportul
public/taximetrie, la Airbnb în
industria hotelieră. Exemplele
sunt pretutindeni. 
Ca o caracteristică generală,

magnitudinea impactului ”noului
val” depinde de gradul de
deschidere a sectorului
”tradițional”, precum și de
gradul de încorporare a
inovației. Sectorul comunicațiilor
electornice din România este un
sector deschis, în care intrarea
pe piață nu necesită mai mult
decât o simplă notificare la
AnCOM, fiind caracterizat de
grade rezonabile de inovare.
Autoritatea este decisă să
stimuleze atât cât poate
revoluția IoT (Internet of Things)
/M2M (Machine-to-Machine) ) și
dezvoltarea echipamentelor și
tehnologiilor circumscrise
ecosistemului orașelor
inteligente (Smart Cities) printr-o
abordare în care reglementările
și instrumentele pe care le
aplicăm stimulează inovația,
sunt flexibile, astfel încât să
poată genera răspunsuri
adecvate în situații cât mai
variate, iar informația este
accesibilă și vine în întâmpinarea
nevoilor. 
în acest cotext, AnCOM adoptă
o filosofie de reglementare la
care aderă din ce în ce mai
multe autorități telecom din
Europa, și anume aceea de a-și
asuma mai degrabă rolul de
arbitru – și secundar de
reglementator - al pieței,
protejând interesele utilizatorilor
de comunicaţii în special prin
promovarea mecanismelor
concurenţiale pe piaţă. Concret,
focusul AnCOM este pe
utilizatorul final, pe informarea
și educarea acestuia și punerea
la dispoziția sa a unor
instrumente prin care acesta să
aibă acces rapid la informațiile
esențiale și necesare pentru a
lua decizii corecte privind
serviciile electronice care i se
potrivesc cel mai bine – precum
Veritel.ro (comparatorul de

oferte telecom), netograf.ro
(aplicația de testare a calității
internetului) sau Portabilitate.ro
(serviciul de portabilitate a
numereleor de telefon), cu o
minimă intervenție de
reglementare din partea statului.
fără a ne situa neapărat într-o
paradigmă libertariană, atâta
vreme cât analizele noastre și
acțiunile continue de
monitorizare ne arată că
mecanismele libere ale pieței
funcționează optim și conduc la
o concurență sustenabilă,
credem că nu este nevoie de o
intervenție de reglementare
doar de dragul reglementării.
Este, dacă vreți, un model de
reglementare axat nu pe crearea
de permisiuni și interdicții, ci pe
responsabilizarea actorilor
pieței, cu scopul de a genera o
competiție axată nu doar pe
tarife, ci și pe alți parametri,
precum acoperirea și calitatea
serviciilor. Implementarea de
instrumente mai flexibile de
reglementare a mediului privat
din sectorul telecom, așa cum se
întâmplă, de exemplu în franța,
Suedia, Marea Britanie sau
Austria, pare să fie cea mai
potrivită abordare a realității
digitale pe care o trăim, de pildă
prin utilizarea de mecanisme de
tip „name & shame” care să
pună presiune pe operatori
pentru a le oferi utilizatorilor
finali servicii de comunicații cât
mai competitive, la prețuri
corecte. 

Cât consumă românii, în
medie, trafic de internet
mobil?

Deși încă la niveluri mici com pa -
rativ cu alte state din uE, traficul
de internet mobil a crescut rapid
în România în ultimii ani, chiar și
în ritmuri anuale de peste 100%



și mă aștept să continue în același
ritm. Concret, la jumătatea anului
2016 erau active în România 14,8
milioane de conexiuni mobile de
bandă largă, care au generat în
primul semestru al anului trecut un
trafic total de 71 mii TB, cu un
consum mediu lunar per utilizator de
0,63 gB. Peste 94% dintre conexiunile
active la internet mobil în bandă largă
beneficiază de tehnologii 3g și 4g, iar
utilizarea serviciilor 4g crește în
ritmuri accelerate, pe fondul ofertelor
competitive ale operatorilor. la
jumătatea anului 2016 am înregistrat

pentru prima dată în România o
scădere a numărului de mesaje SMS,
cel mai probabil pe fondul evoluției
diverselor aplicații de mesagerie
instant, tot un efect al creșterii
gradului de utilizare al internetului. 
Puteți urmări atașat infograficul
AnCOM care ilustrează evoluția
segmentelor de internet mobil și
telefonie mobilă pe baza celor mai
recente statistici AnCOM (la nivelul
semestrului I 2016). 

Ce reglementări sunt necesare a fi
adoptate, în perioada următoare,
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pentru alinierea la legislaţia euro -
peană în privinţa comunicaţiilor?

Vrem să ne asigurăm constant că
utilizatorii din România pot valorifica
cât mai bine beneficiile pieței
interne a uniunii Europene. Astfel,
legislația din România în domeniul
comunicațiilor electronice este
armonizată cu cea la nivel eruopean,
toate directivele în domeniu fiind
deja transpuse în legislația națională.
De asemenea, autoritatea este
instituția abilitată să monitorizeze
două măsuri de armonizare
adoptate la nivel euroapean (prin
intermediul unor regulamente). Este
vorba în primul rând de eliminarea
tarifelor de roaming în interiorul uE,
ceea ce înseamnă că, începând cu 15
iunie 2017, utilizatorii români de
abonamente sau cartele preplătite
vor putea folosi minutele/SMS-
urile/MB(gB) disponibile la nivel
național în afara propriei rețele
inclusiv în roaming în interiorul uE,
fără alte costuri suplimentare.
Pentru utilizatorii de cartele
preplătite și pentru cei care
beneficiază de planuri tarifare
nelimitate, furnizorii vor putea aplica
anumite limite rezonabile pentru
consumul de date în roaming în
interiorul uE. Principiile pentru
stabilirea acestor limite rezonabile
au fost agreate la nivel european,
dar AnCOM are mai multe
responsabilități în ceea ce privește
modul concret în care acestea vor fi
aplicate și monitorizate. Apoi, este
vorba de transpunerea măsurilor
privind neutralitatea internetului,
intrate în vigoare la nivelul uniunii
anul trecut. Ambele direcții de
acțiune ne vor solicita multe resurse,
dat fiind gradul de noutate și
complexitate pe care îl presupun
atât implementarea noilor reguli, cât
și monitorizarea respectării lor de
către operatorii telecom. 

mircea fica

autoritatea naţională
pentru administrare şi
reglementare în
Comunicaţii (anCom)
este instituţia care
protejează interesele
utilizatorilor de
comunicaţii din românia,
prin  promovarea
concurenţei pe piaţa de
comunicaţii, administrarea
resurselor limitate,
încurajarea investiţiilor
eficiente în infrastructură
şi a inovaţiei. pentru mai
multe detalii despre
activitatea ancom vizitaţi
www.ancom.org.ro,
www.portabilitate.ro şi
www.veritel.ro. pentru a
testa și monitoriza
calitatea serviciului de
internet, accesați
www.netograf.ro.
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GraduL dE oCuParE 
a PEniTEnCiarELor ESTE dE 145%

Cum apreciaţi iniţiativa Guvernului,
făcută publică de către ministrul
Justiţiei, florin iordache, privind
adoptarea în perioada următoare a
unei legi a graţierii şi chiar a
amnistiei?  aţi discutat cu ministrul
Justiţiei, florin iordache, pe această
temă?

Orice demers legal privind reducerea
gradului de supraaglomerare a
penitenciarelor este binevenit, așa
încât nu mă voi pronunța, în mod
special, asupra acestui proiect de
ordonanță de urgență, ca iniţiativă a
guvernului, ci doar mă voi asigura, în
exercitarea responsabilităţilor de
director general al Administraţiei
naţionale a Penitenciarelor, că, în
momentul adoptării unui asemenea
act normativ, acesta se va
implementa, la nivelul sistemului
penitenciar, conform prevederilor în
vigoare.

dintr-o posibilă lege a graţierii ce
fapte credeţi că ar trebui eliminate
pentru că se tot vorbeşte în ultima
vreme de eliminarea faptelor de
corupţie sau a celor foarte grave?
mai există şi altele?

Stabilirea faptelor menţionate într-o
iniţiativă a guvernului privind graţierea
este un element care ţine de politica
penală a statului român, aspect cu
privire la care Administraţia naţională
a Penitenciarelor nu are competenţe.
în acest context, nu voi formula
aprecieri privind posibile legi care

vizează graţierea. Responsabilitatea
Administraţiei naţionale a
Penitenciarelor este să pună în
aplicare actele normative, aşa cum
acestea sunt adoptate şi publicate în
Monitorul Oficial al României.

Cât este, în prezent, gradul de
ocupare în penitenciare? Există
premise ca acesta să fie diminuat în
viitor?

la data de 17.01.2017, gradul de ocu -
pare în penitenciare era de 145,28%. 
în contextul în care, în anul 2016, au
fost realizate un număr de 672 de
locuri noi de deținere, iar, în anul
2017, vor fi date în folosință un număr

de 204 locuri noi și modernizate 200
locuri, apreciem că, respectând
calendarul de investiții aprobat de
către guvernul României prin
Memorandumul din aprilie 2016,
deficitul de locuri de cazare va fi
acoperit până în anul 2022.

Credeţi că există resursele şi voinţa
politică pentru construirea unor
penitenciare noi, la standardele
europene cerute?

Există voință din partea Ministerului
Justiției și a Administrației naționale a
Penitenciarelor pentru realizarea unor
penitenciare noi. 
Astfel, în anul 2015, au fost alocate

Există voință 
din partea
ministerului
Justiției și a
administrației
naționale a
Penitenciarelor
pentru realizarea
unor penitenciare
noi. 

interviu cu mariuS vuLPE, directorul General al administrației naționale a Penitenciarelor
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fonduri pentru realizarea studiilor
de prefezabilitate pentru
construcția a două noi
penitenciare, respectiv în
localitatea Berceni, jud. Prahova
și în localitatea Caracal, jud. Olt.
Studiul de prefezabilitate pentru
penitenciarul de la Berceni a fost
avizat în 2016 de Ministerul
finanțelor Publice, iar cel de la
Caracal, a fost înaintat, în luna
ianuarie 2017, pentru avizare, la
nivelul aceleiași instituții. 
Mai mult decât atât, în proiectul
de buget pentru 2017 al Admi -
nistrației naționale a Peniten -
ciarelor sunt prevăzute fonduri
pentru elaborarea studiilor de
fezabilitate pentru obiectivele de
investiții de la Berceni, județul
Prahova și Caracal, județul Olt.

Ce alte soluţii pot fi luate în
calcul în privinţa situaţiei
supraaglomerării
penitenciarelor şi a
îmbunătăţirii condiţiilor de
detenţie?

în opinia Administrației naționale
a Penitenciarelor, soluțiile de
diminuare a nivelului de
supraaglomerare a sistemului
penitenciar pot fi: dezvoltarea
infrastructurii penitenciare
(creșterea capacității de cazare)
prin continuarea procesului
investițional inițiat; dezvoltarea
unor politici penale adecvate,
respectiv reducerea populației
carcerale prin modalități precum:
identificarea unor alternative la
privarea de libertate, facilitarea
procesului de reintegrare socială,
cu impact asupra reducerii numă -
ru lui recidiviștilor în populația
custo diată de sistemul
penitenciar etc.
De altfel, legat de acest deziderat
al reducerii ratei recidivei, în
contextul asumării obiectivelor
sale strategice, încă din 2010,

Administraţia naţională a
Penitenciarelor a fost promotorul
unui proiect de colaborare
interinstituţională, pornind de la
diagnoza cadrului general de
acordare a asistenţei pentru
facilitarea reintegrării sociale, al
cărui rezultat l-a reprezentat un
mecanism interinstituţional
interactiv, articulat şi funcţional –
Strategia naţională de reintegrare
socială a persoanelor private de
libertate 2015 – 2019, aprobată
prin Hotărârea guvernului nr.
389/2015. 
Potrivit experților independenți,
efectele Hg nr. 389/2015 vor fi
asemănătoare cu ale Safety
Houses în Olanda și, prin urmare,
rata de recidivă după liberare va
scădea de la 40% la 30%, odată
cu aplicarea Strategiei, prin
implicarea tuturor instituțiilor
responsabile, pe întregul interval
de referință de 5 ani.

Cum apreciaţi colaborarea cu
instituţia avocatul Poporului şi
cu celelalte organisme de
decizie în privinţa condiţiilor din
penitenciare şi a tratamentului
aplicat persoanelor lipsite de
libertate?

Administrația națională a
Penitenciarelor manifestă
disponibilitate în a sprijini
activitatea desfășurată în
penitenciare, de către toate
instituțiile statului cu competențe
în domeniul execuțional-penal, în
sensul de a asigura accesul în
unități, de a pune la dispoziție
toate datele și materialele de
interes, dar și de a implementa
recomandările formulate. 
Desigur, apreciem ca fiind extrem
de utilă colaborarea cu instituția
Avocatul Poporului, dar și cu
celelalte organisme de decizie și
control, precum și cu organizațiile
neguvernamentale care își

desfășoară activitatea în dome -
niul apărării drepturilor omului. 
Instituția Avocatul Poporului, prin
Domeniul privind prevenirea
torturii și a altor pedepse ori
tratamente cu cruzime, inumane
sau degradante în locurile de
detenție, îndeplinește atribuțiile
specifice de Mecanism național
de prevenire a torturii în locurile
de detenție, în sensul
Protocolului opțional, adoptat la
new York la 18 decembrie 2002,
la Convenția împotriva torturii și
a altor pedepse ori tratamente cu
cruzime, inumane sau
degradante, adoptată la new
York la 10 decembrie 1984,
ratificat prin legea nr.109/2009.
Petițiile cu privire la actele de
tortură, tratamente cu cruzime,
inumane sau degradante în
locurile de detenție se
soluționează, în funcție de
problematica sesizată, de către
Domeniul privind prevenirea
torturii în locurile de detenție, în
colaborare cu celelalte structuri
ale instituției Avocatul Poporului.
Administrația națională a
Penitenciarelor a răspuns
constant tuturor solicitărilor
Avocatului Poporului, ce decurg
din atribuțiile menționate. 
Colaborarea Administrației
naționale a Penitenciarelor cu
Avocatul Poporului s-a
materializat, în principal, prin:
răspunsuri la petiții sau
solicitări de date privind
situația persoanelor private de
libertate, condițiile de detenție
sau date statistice;
elaborarea celor două
rapoarte – Raportul special
privind respectarea drepturilor
copiilor privați de libertate în
România (2014) și Raportul
special privind condițiile de
detenție din penitenciare și
centre de reținere și arestare
preventivă, factori

determinanți în respectarea
demnității umane și a dreptu -
rilor persoanelor private de
libertate (2015) și punerea la
dispoziție a tuturor informa ții -
lor și documentelor solicitate;
suport pe parcursul vizitelor
de monitorizare etc.

Recomandările Avocatului
Poporului în Domeniul privind
prevenirea torturii în locurile de
detenție, emise în cazul
constatării unor neregularități, au
ca scop înlăturarea acestora,
îmbunătățirea tratamentului și a
condițiilor de detenție ale
persoanelor private de libertate,
prevenirea torturii și a
pedepselor ori tratamentelor
inumane sau degradante, motiv
pentru care Administrația
națională a Penitenciarelor ține
cont de acestea, în mod constant.
Raportat la organizațiile
neguvernamentale profilate pe
domeniul drepturilor omului,
menționez că, la această dată, se
află în vigoare 10 protocoale de
activitate cu astfel de Ong- uri.

anul trecut, în 2016, fostul
ministru al Justiţiei, raluca
Prună, afirma că transformarea
unei unităţi militare în
penitenciar poate fi mai
costisitoare decât extinderea
spaţiilor de detenţie deja
existente. Cât de actuală este
soluţia preluării unor unităţi
militare şi transformarea lor în
noi centre de
detenţie/penitenciare?

Pentru a răspunde cât mai
complet întrebării Dvs., două
situații ar fi de avut în vedere:
Situația spațiilor preluate în
perioada 1998 -2016 de la
toate  instituțiile publice:

în perioada 1998–2016 au fost
preluate de la Ministerul Apărării
naționale, Ministerul Afacerilor
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Interne, precum și de la alte insti -
tu ții un număr de 12 foste unități.
Dintre acestea, 4 reprezintă teren
fără clădiri, iar 8 au în
componență clădiri cu diferite
destinații. Aceste spații nu pot fi
populate cu deținuți în perioada
imediat următoare, dat fiind
faptul că:
clădirile existente sunt în
proporție de 70-80%
degradate, iar configurarea
acestora nu respectă cerințele
minime de siguranță și
securitate privind cazarea
deținuților;
este necesară expertizarea
tehnică a acestor spații pentru
stabilirea gradului de
rezistență și stabilitate;
transformarea acestor spații
presupune lucrări ample de
construcții și instalații, prin
lucrări de investiții. 

Pentru transformarea unei unități
militare în spații de cazare pentru
deținuți sunt necesare lucrări de
investiții, a căror perioadă de
realizare este estimată la 3-4 ani
(demarare și derulare propriu-
zisă). 
Situația ultimelor 10 imobile puse
la dispoziție, în 2016, de către
MApn și evaluările realizate:  
în intervalul 2015–2016,
Ministerul Apărării naționale a
comunicat Administrației
naționale a Penitenciarelor un
număr de 10 posibile unități
militare (Reșița, lugoj, Hanu
Conachi – jud. galați, Tecuci,
Râmnicu Sărat, Piatra neamț,
lunca de Sus – jud. Harghita,
Sighișoara, Aiud),  care ar putea
face obiectul transferului, în
vederea transformării în spații de
detenție.
Toate aceste unități au în
componență clădiri cu diferite
destinații. în urma vizualizării
acestora, de către personalul
Administrației naționale a

Penitenciarelor, a rezultat că:
majoritatea se află în stare
de degradare de aproximativ
70-80%;
nu pot fi imediat populate
cu persoane private de
libertate;
se impun lucrări ample de
construcții și instalații prin
investiții și intervenții;
la 3 dintre aceste unități se
impune defrișarea a circa 80%
din suprafața locației.

Cât reprezintă suma alocată, în
prezent, pentru norma de hrană
pentru deţinuţi şi dacă aceasta
mai poate fi mărită în baza
actualelor venituri bugetare?

Este important de menţionat
faptul că, dată fiind diversitatea
categoriilor de persoane pe care
le custodiem, există norme de
hrană particularizate (exemplu:
arestaţi preventiv, minori,
condamnaţi, bolnavi etc. )
în acest context, în prezent,
pentru exemplele enumerate,
valorile financiare aprobate sunt: 
5, 06 lei (inclusiv TVA)
pentru arestaţi preventiv; 
5, 83 lei (inclusiv TVA)
pentru minori;
4,10 lei (inclusiv TVA) pentru
condamnați;
4, 73 lei (inclusiv TVA)
pentru bolnavi.

în cursul lunii ianuarie 2017, au
fost înaintate către Ministerul
Justiției propunerile de modifica re
a actelor normative în vigoare pen -
tru creșterea valorilor finan cia re
ale normelor de hrană, astfel:
7, 16 lei (inclusiv TVA)
pentru arestaţi preventiv; 
7, 76 lei (inclusiv TVA)
pentru minori;
6, 00 lei (inclusiv TVA)
pentru condamnați;
6, 97 lei (inclusiv TVA)
pentru bolnavi.

De asemenea, precizăm faptul că,
în proiectul de buget pentru
2017, fondurile alocate
Administrației naționale a
Penitenciarelor au fost
suplimentate cu suma de 20.000
mii lei, pentru acoperirea creșterii
cheltuielilor generate de aceste
noi valori financiare.

Consideraţi că administrația
națională a Penitenciarelor se
confruntă cu problema
deficitului de personal?

la nivel european, din punctul de
vedere al raportului numeric
deţinuţi/angajaţi, sistemul
penitenciar românesc se află în a
doua jumătate a clasamentului.
Această poziţionare este cauzată
şi de cadrul normativ, care
limitează cifrele de personal la
aproximativ 15.000 de posturi
prevăzute, dintre care doar
12.200 sunt încadrate. 
Acest deficit se reflectă,
inevitabil, și în numărul orelor
suplimentare efectuate la nivel
de sistem, ceea ce conduce, în
mod firesc, la suprasolicitarea
personalului. Pentru o bună
gestionare a resurselor, vizând
atenuarea presiunii resimțite de
personal, trebuie să recunoaștem
că am înregistrat situații în care
numărul de personal alocat
pentru misiunile specifice a fost
sub cel minim prevăzut de norme. 
Potrivit estimărilor instituționale,
pe fondul standardizării
proceselor funcţionale la nivel de
sistem, cifrele actuale de
personal nu sunt suficiente,
rezultând un necesar de
suplimentare a posturilor
prevăzute de încă 25%. 
Raportat la nevoi, procesul de
încadrare cu personal depinde,
desigur, atât de alocările
bugetare, cât şi de evoluţia
cadrului legal, exprimându-ne, în

continuare, speranţa unei
susţineri din partea guvernului şi
a Ministerului Justiţiei.

Există posibilitatea ca în 2017 să
fie modernizate unele locuri de
detenţie?

în anul 2017 vor fi realizate 270
de locuri noi de detenție, prin
lucrări de investiții (200 – peni -
ten ciarul giurgiu, 70 – peniten -
ciarul Deva).
De asemenea, pe parcursul
anului 2017, vor fi modernizate
un număr de 700 locuri, astfel:
200 de locuri la penitenciarul
Bacău, cu finanțare asigurată prin
Mecanismul financiar norvegian;
500 de locuri la penitenciarul
Deva, cu finanțare din fonduri
alocate de la bugetul de stat.
Mai mult decât atât, în fiecare
penitenciar se vor stabili concret,
după aprobarea bugetului,
numărul de locuri de cazare ce
vor fi îmbunătățite prin reparații
curente.

Ce standarde impune CEdo în
privinţa locurilor de cazare din
penitenciare?

Jurisprudența CEDO face referire
la asigurarea unui spațiu minim
individual în camerele de
deținere de 4 mp per deținut.

Care este numărul persoanelor
încarcerate la 31 decembrie
2016? Ce alte date statistice
legate de situaţia din
penitenciare mai puteţi oferi?

la data de 31 decembrie 2016,
sistemul penitenciar înregistra un
efectiv de  27.455 persoane
custodiate, raportat la 18.970
locuri de cazare. în prezent,
indicele de ocupare este de
145,28% și există un deficit de
8589 locuri (calculat la standardul
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CEDO de 4 mp/persoană).
Cele mai aglomerate unități
penitenciare:  
Penitenciarul Târgu Mureș –
indice de ocupare 223,96%, la
un efectiv  de 430 deținuți/
192 locuri;
Penitenciarul Satu Mare –
indice de ocupare 216,17%, la
un efectiv de 508 deținuți/235
locuri;
Penitenciarul Ploiești –
indice de ocupare 209,09%, la
un efectiv de 437 deținuți/209
locuri. 

Conform datelor statistice
deținute, procentul recidiviștilor
în populația carcerală generală
este de 38,27%.

Ce fonduri au fost alocate, în
ultimii trei ani, pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de
detenţie?

în perioada 2014 – 2016 au fost
date în folosință 824 locuri noi de
detenție la următoarele unități:
Penitenciar Spital Tg. Ocna – 45,
P. găești – 308, P. Craiova – 24,
P. gherla – 60, P. Botoșani – 36,
P. București Rahova – 155, CE
Târgu Ocna – 18, CE Buziaș – 46,
P. Oradea – 32, Penitenciar Spital
Dej 6, P. Slobozia – 4, P. Timi șoa ra
– 50, P. Tulcea – 40 și au fost
modernizate 300 de locuri la pe -
ni tenciarele Mărgineni și Codlea.
Totodată, în ultimii trei ani, au
fost cheltuite fonduri pentru
îmbunătățirea condițiilor de
detenție, prin lucrări de reparații
curente și întreținere, astfel:
2014 – 3.518.216 lei; 
2015 – 3.810.000 lei;
2016 – 7.769.558 lei.

Sunteţi mulţumit de ceea ce aţi
realizat în cele peste şase luni
de când sunteţi directorul
general al administrației
naționale a Penitenciarelor?

De la preluarea mandatului de
director general al Administrației
naționale a Penitenciarelor până
în prezent am fost preocupat de
o serie de aspecte importante
pentru funcționarea sistemului
penitenciar:
Stabilizarea managementului a
fost una dintre prioritățile acestei
perioade, prin scoaterea la
concurs a : posturilor vacante de
director penitenciar (15), director
direcție (4); a posturilor vacante
din cadrul aparatului central (22),
precum și a posturilor de
conducere din domeniul
economico-administrativ (55). în
plus față de acestea, urmează
posturile de conducere din
celelalte domenii de activitate:
siguranță și regim, reintegrare
socială, medical etc.
Este important de menționat, în
acest context, faptul că, în anul
2016, au fost scoase la concurs
de încadrare peste 2600 posturi,
dintre care, în a doua parte a
anului – care se suprapune și cu
perioada de la care am preluat
mandatul de director general –
peste 1200.
în contextul elaborării proiectelor
de legislaţie terţiară, după data
de 01.08.2016, au fost
definitivate și publicate în
Monitorul Oficial un număr de 5
ordine ale ministrului justiției,
respectiv un număr 6 decizii ale
directorului general AnP, Desigur,
actele normative au fost
elaborate anterior datei de
01.08.2016, dar observațiile
finale s-au realizat ulterior, ceea
ce a implicat și contribuția mea în
supervizarea finalizării acestora.
în același context, menționez că a
fost promovată și Decizia Dg AnP
nr.704/2016 şi cele şapte anexe
privind profilarea locurilor de de -
ţinere din subordinea Adminis tra -
ţiei naţionale a Penitenciarelor. 
Raportat la etapa I, privind

măsurile pe termen scurt pentru
2016 – 2017, din Memorandu mul
cu tema Intenția CEDO de apli -
care a procedurii Hotărârii pilot în
cauzele privind condițiile de de -
tenție, au fost finalizate, în anul
2016, 679 de locuri noi de deten -
ție, dintre care 274 după luna
august (36 – P. Botoșani, 102 – P.
București Rahova,  46–C.E. Buziaș,
50 –P. Timișoara,  40 – P. Tulcea). 
în vederea înfăptuirii cu celeritate
și în bune condiții a actului de
justiție, precum și pentru
diminuarea resurselor financiare
și umane utilizate, cu sprijinul
Ministerului Justiției, a fost
elaborat și transmis unităților
subordonate draft-ul Protocolului
de colaborare privind citarea și
comunicarea actelor de
procedură în format electronic, în
materie penală, precum și
audierea prin videoconferință a
persoanelor private de libertate,
în vederea formalizării unor
protocoale zonale cu instanțele
de judecată. 
Pentru a elabora o formă finală,
care să fie asumată la nivelul
tuturor instanțelor de judecată și
a unităților penitenciare,
proiectul a fost transmis spre
analiza Consiliului Superior al
Magistraturii.
Au fost renegociate garanțiile
oferite statelor partenere, în
vederea punerii în executare a
mandatelor internaționale de
arestare, emise de instanțele
naționale, raportat la spațiul
individual în camera de deținere,
respectiv 2mp pentru deținuții
care execută pedeapsa în regim
deschis și semideschis și 3 mp
pentru regimurile închis și
maximă siguranță (165 astfel de
situații). 
A fost implementat, de aseme nea,
un mecanism de monitorizare a
respectării garanțiilor oferite,
asigurând, în acest fel, statele

partenere cu privire la respecta rea
obligațiilor asumate pe toată pe -
rioada detenției. în noile condiții
agreate, susținute prin meca nis mul
de monitorizare, un număr de 5
persoane au fost extrădate,
aflându-se în prezent în custodia
unităţilor subordonate. 
A fost semnat, la Bucureşti, în
data de 14 octombrie 2016,
Memorandumul pentru
Mecanismul financiar norvegian
2014-2021, conform căruia
Administraţia naţională a
Penitenciarelor are alocată suma
de 31.870 mii euro, din care
maximum 60% (19.122 mii euro)
pentru înfiinţarea a 4 centre
corecţionale pilot la
penitenciarele Baia Mare, Vaslui,
Iaşi, Tg. Mureş şi Botoşani, în
vederea îmbunătăţirii capacităţii
de furnizare a serviciilor de
reintegrare pentru deţinuţi, foşti
deţinuţi şi persoanele supervizate
de serviciile de probaţiune, prin
colaborarea între penitenciare,
serviciile de probaţiune şi
autorităţile locale din România.
în contextul colaborărilor
internaționale, am organizat la
Bucureşti, în perioada 23-28
octombrie 2016, Conferinţa
internaţională „Correctional
leadership: Engaging hearts and
minds” şi cea de-a 18-a Adunare
generală Anuală (AgM) a
Asociaţiei Internaţionale a
Instituţiilor Corecţionale şi Peni -
tenciarelor (ICPA) cu participarea
a 470 experţi din 75 ţări.
în concluzie, dată fiind perioada
scurtă, de aproximativ 7 luni,
sunt mulțumit, în contextul celor
exemplificate, însă, în același
timp, sunt pe deplin convins că
sistemul penitenciar necesită, în
continuare, dezvoltare, fiind încă
multe aspecte problematice de
soluţionat.

mircea fica



30 EdiŢia a Xii-a fEBRuARIE 2017
lEgAl MAgAZIn www.LEGaLmaGaZin.ro 

LifESTyLE

SailingPass este un concept
creat cu pasiune şi din
pasiune pentru oamenii

care vor o alternativă la
vacanţele avute până acum, care
vor să încerce ceva nou, dar şi
pentru cei care au prins deja
gustul unei vacanţe la bordul
unui yacht cu vele. Iată că puteti
să descoperiţi noi destinaţii şi
locaţii, insule, golfuri, plaje şi
porturi la care nu aţi avut acces
până acum. 
Rolland Szabo este avocat,
practician în insolvenţă şi
managing partner la una din
casele de insolvenţă de success
din România. Sailingul a intrat în
viaţa lui în urmă cu 10 ani şi
odată cu încercarea acestui tip
de a petrece timpul liber, a
devenit repede o pasiune, o
modalitate extraordinară de a
vedea marea dintr-o altă
perspectivă, dintr-un alt unghi.
Primul pas pe care l-a facut a
fost o excursie pe mare, după
care a urmat obţinerea licenţei
de skipper şi prima vacanţă la
cârmă cu  prietenii, familia şi co -
pilul de numai 11 luni - copil care
de atunci este de nelipsit de la
mai toate ieşirile tatălui pe mare.
Realizând că este un mod
deosebit de aţi petrece timpul
liber, că provoacă oamenii să
iasă din zona lor de confort într-
un mod plăcut, că trezeşte
atâtea emotii, a început să
promoveze sailingul şi printre
prieteni şi astfel a reusit de la an
la an să crească numărul celor
care aleg o vacanţă pe mare sau
chiar îşi doresc să obţină
permisul de skipper. Rolland
spune că sailing-ul te învaţă să ai
curaj, să îţi asumi responsabili -
tăţi, să fii prudent şi disciplinat.
Şi cu pasiunea lui a vrut să facă şi
mai mult şi să ofere posibilitatea
cât mai multor oameni să aleagă
acest tip de vacanţă.

inTEGrarE în branduL
SaiLinGPaSS

începând cu anul 2015 a
dezvoltat cu parteneri externi
din ţări cu tradiţie nautică
serioasă, organizarea de
evenimente pe mare, iar în anul
2016 a fost creată echipa din
România care a organizat
diverse evenimente şi iesiri pe
mare, iar începând din acest an
a fost integrat în brandul
SailingPass, sub egida căreia vor
fi organizate toate rutele şi
evenimentele de acum încolo.
“Scopul nostru este de a face

cunoscut şi românilor acest tip
de … petrecere a timpului.  Am
lăsat punctele pentru că este

diferit pentru fiecare dintre noi,
putem să îl denumim vacanţă,
putem să îl definim sport, poate
fi consideraţă o evadare din
cotidian sau o modalitate de a-ţi
încerca limitele dacă asta îţi
doreşti. Realitatea este că e mult
mai accesibil decât credem
majoritatea dintre noi şi este
mai putin periculos decat
circulaţia prin Bucuresti”, ne
spune Rolland.
întrebat ce crede el că oferă o
ieşire pe mare, ne răspunde
zâmbind: ”aer curat bogat în
săruri, soare, posibilitatea de a
face baie în ape curate şi în
locuri greu accesibile de pe
ţărm, petrecerea timpului cu
prietenii şi familia într-un mod

cu totul deosebit în liniştea
oferită de deplasarea doar cu
energia vântului din pânze sau
un challenge dacă de exemplu
doreşti adrenalină alegând
pentru aceasta un anotimp
adecvat”.
Sailingul, navigația de agrement
sunt termeni care în Romania
încă sunt la stadiul de cercetare
şi oamenii cred că poți avea o
vacanţă pe yacht doar dacă ai
foarte mulţi bani. Din lipsă de
curaj şi informare, nu stiu de
unde să apuce acest subiect şi
ajung să evite o astfel de
vacanţă tocmai pentru că nu ştiu
că se poate naviga la costul unui
concediu normal dar vizitând
mai multe insule şi locuri în

dESPrE SaiLinG.
DESPRE PASIunE 
șI VACAnțE 
MEMORABIlE. 
ŞI DESPRE 
CuM Să 
TRAnSfORMI O PASIunE
înTR-O AfACERE.
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cursul unei săptămâni. Dar
suntem de asemenea fericiţi să
aflăm că lucrurile se întreaptă
spre bine şi că acest tip de
vacanţă se dezvoltă mai încet
dar tot mai mult.
Să definim pentru început câțiva
termeni folosiţi în domeniu, să
ştim despre ce vorbim: yacht
(iaht) defineşte o ambarcaţiune
de agrement, cu un număr mic
de pasageri. Yacht cu vele, sau
velier estebarca cu pânze
(pânzele se numesc vele) care
are unul sau mai multe catarge.
Yacht cu motor (motoryacht) -
ambarcaţiune cu motor, care
poate avea diverse facilităţi
pentru locuit şi gătit, în funcţie
de dimensiuni. Skipper –
comandantul yachtului,
căpitanul (termenul de căpitan
este folosit de obicei pe navele
comerciale, skipper fiind
termenul pentru navele de
agrement şi pescuit). El ia decizii
pe yacht, răspunde civil şi penal
de integritatea acestuia şi de
echipaj. 

bun şi aCum Că şTim CELE
TrEi dEfiniŢii, vă inviTăm
Să viSaŢi Puțin

Te-ai gândit vreodată, să te
trezești pe yacht, într-o lagună
ruptă din paradis? Cum sună să
navighezi toată ziua printre
insule, să ai parte de cele mai
diverse peisaje, să savurezi
băutura preferată la bordul
vasului în timp ce te bucuri de
briza mării? Şi seara să acostezi
în porturi mici sau mari, să te
aşezi la cele mai cochete şi bune
restaurante de unde să admiri
apusul de soare, zâmbind
mulțumit de ziua care tocmai a
trecut?
O vacanţă pe yacht înseamnă
probabil ceva nou pentru tine.
Este o variant accesibilă la

vacanţele clasice. Dar o să îți
placă, suntem siguri de acest
lucru, pentru că:
ai acces la plaje izolate şi la
golfuri unde poţi să înoti şi să
te bucuri de peisaje pe care
nu le vei uita
pe punte este mereu vânt
şi soare şi te poţi bronza aşa
cum îţi doreşti
faci plajă în mijlocul mării –
cât de cool poate să fie asta?
în fiecare zi poţi avea o
destinaţie nouă, gata pentru a
fi explorată
apă limpede şi curată
oricând
vedere la mare tot timpul
mic dejun, prânz şi cină cu
vedere spectaculoasă, acolo
unde îţi doreşti
petreceri private cu muzică
bună direct la tine pe yacht
linişte şi intimitate atunci
când ai nevoie, pentru simplul
fapt că ai posibilitatea să te
opreşti atâta vreme cât tu,
echipajul şi ambarcaţiunea
sunteţi în siguranţă
apusuri de soare
impresionante cu o explozie
cromatică unică

Chiar dacă nu aţi mai fost
niciodată pe un yacht, nu vă
faceţi griji  - există un început. Te
poţi bucura de acest tip de
vacanţă pentru că velierele sunt

dotate cu toate facilităţile
necesare pentru a fi comod şi
pentru a te simţi cât mai bine.
Aceste ambarcaţiuni sunt atât
un mijloc de transport cât şi o
“casă pe apă” timp de o
săptămână. în interior, spaţiul
este limitat, însă
compartimentat foarte bine,
existând totuşi loc pentru ca toţi
cei de pe vas să se simtă
confortabil.

Referitor la “răul de mare”este
de fapt rău de mişcare – o
tulburare medicală care
afectează unele persoane atunci
când sunt supuse la mişcare, în
timpul unei călătorii cu un mijloc
de transport. Majoritatea celor
care au rău de mare reuşesc să
diminueze simptomele (uşoare
sau mai grave în funcţie de
fiecare persoană) cu
medicamente speciale sau prin
alte metode: brăţări special de
rău de mare, navigarea
yachtului, privirea orizontului,

ghimbir, alimente uscate.
Oricum, de regulă după o zi sau
două organismul se obişnuieşte
cu mişcarea şi simptomele se
diminuează sau dispar.

uTiLE

Spaţiul din interior fiind limitat,
este important ce conţine un
bagaj pentru o astfel de vacanţă.
începem prin a vă spune că
trebuie să folosiţi genţi de voiaj
şi nu geamantane sau valize. Ce
încălţăminte şi tipuri de haine
este recomandat să aveţi la voi?
ne-am interesat puţin şi ideea
principală este că piesa
vestimentară cea mai purtată va
fi costumul de baie. Prin urmare,
când faceţi bagajul pentru un
astfel de sejur luaţi în vedere
costume de baie, haine de plajă,
uşoare şi fluide dar nu uitaţi că
este foarte bine să aveţi la voi şi
haine care să vă protejeze de
apă – să nu lipsească geaca anti-
vânt impermeabilă şi pantalonii
impermeabili (material subţire
ca o foiţă ce au rolul de a va
proteja de apă). legat de
încălţăminte – este foarte
important ca toată încălţămintea
– tenişi, sandale, flip-flops etc –
să fie cu talpă albă pentru a nu
lăsa urme pe suprafaţa
antiderapantă a punţii
ambarcaţiunii -  urme care dacă
nu se respectă această regulă –
sunt greu de curăţat. Pentru
Septembrie şi Mai un sac de
dormit se poate dovedi util în
unele seri mai reci sau în cazul în
care vreţi să dormiţi pe punte
sub cerul înstelat. nu uitaţi
bineinţeles de protective pentru
soare: ochelari, cremă, şapcă.
Ştim că mai sunt câteva luni
până la vară însă cei de la
SailingPass au pregătite câteva
rute excelente - trebuie doar să
alegi dintre Italia, grecia, Croaţia
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sau Muntenegru. De asemenea
pot fi disponibile şi alte
destinatii, ei te vor ajuta să o
alegi pe aceea potrivită pentru
tine şi familia/prietenii tăi.
SailingPass organizează atât
evenimente prestabilite (flotile
tematice, cursuri pregătitoare
pentru examinare, traininguri
practice) cât şi evenimente la
cerere (excursii particulare, team
building-uri, zile onomastice şi
lista poate continua).

SummEr CooL aGEnda

Echipa Sailingpass a pregătit
multe surprize plăcute anul
acesta şi suntem siguri că cel
puţin o rută din cele pregătite ţi
se potriveşte. Aşadar, i-am
întrebat pe unde se hazardează
velierele cu steagul SailingPass
anul acesta şi am primit urmă -
torul răspuns de la lidia georgiu
– skipperiţa din echipa SailingPass:
“Avem grijă de vacanţa voastră
până în cel mai mic detaliu, de
aceea suntem atenţi la toate
recomandările făcute şi
preferăm să le încercam noi
înainte, pentru a putea fi siguri
de calitatea serviciilor oferite.
începem anul 2017 cu
organizarea cursurilor pentru
licenţa B şi C din lunile Martie şi
Mai în Croaţia şi ne încălzim pe
mare câteva zile cu “1 Mai
Marinăresc” într-o locaţie de vis,
dar deschidem sezonul oficial de
vară cu vacanţa din luna Iunie
(perioada 17-30) cu ruta Magic
Islands of Italy –şi vom naviga pe
ruta Sardinia, Sicilia şi fascinanta
insulă Capri. Continuăm cu luna
Iulie unde vacanţa de o
săptămână va fi sub numele de
Sailingfun în grecia (perioada
15-22 Iulie) insulele Sporade –
ruta specială pentru tineri
dornici de distracţie şi explorare,
unde vom vizita superbele insule

cu apă cristalină Skiathos,
Skopelos, Alonissos şi Kyra
Panagea. Pentru luna August am
pregătit în Croaţia ruta family
Sailing – special pentru familiile
cu copii – insulele Pakleni, Parcul
naţional lastovo, Solta Island
sau Vela luka, fiind câteva dintre
locaţiile pe care le vom bifa.
încheiem sezonul cald cu
Muntenegru în Septembrie
vizitând golful Kotor, parte a
patrimoniului unESCO, cetăţile
Budva, Bar şi ulcinj unde putem
savura un peşte de apă dulce
sau apă sărată la întâlnirea
fluviului cu marea. Avem
rezervate pentru toate rutele
veliere frumoase, într-o stare
excelentă, foarte bine echipate,
fiind dotate cu echipament
profesional de navigare şi
comunicare, având 4 sau 5
cabine. Vă stăm la dispozitie
pentru orice întrebări şi detalii
legate de yachturi, politica de
anulare, plată, sosire, plecare,
viaţa pe yacht. ne face plăcere
să oferim detalii, pentru că ştim
cât de important este ca totul în
vacanţă să fie asa cum ne-am
imaginat, de aceea vă încurajăm
să ne întrebaţi şi noi vă
răspundem cu plăcere”.
Bineînţeles că ne întrebăm cum

arată o zi obişnuită pe yacht. Iată
că e vorba despre câteva ore de
navigaţie, soare, peisaje
superbe, prieteni, vedere la
mare tot timpul, despre prieteni,
zâmbete şi bună dispoziţie – o
relaxare continuă, ceea ce îţi şi
doresti de la vacanţa ta. Rolland
Szabo – dezvoltatorul şi sufletul
acestei afaceri ne dă un
exemplu: “dimineaţa, după ce ai
servit micul dejun pe yacht, se
iese în larg navigând spre golfuri
idilice sau plaje accesibile doar
de pe mare, ori spre o insulă cu
peisaje care îţi taie respiraţia.
Odată ajunşi la destinaţie, puteţi
pregăti prânzul pe yacht, la
ancora, într-un golf retras şi
liniștit sau chiar să alegeţi o
terasă la mal. Aveţi timp şi de o
vizită a locului, de o baie, de o
carte sau pur şi simplu de plajă şi
mult soare. Seara, puteţi alege o
tavern de pe insulă, unde aveţi
ocazia să gustaţi din preparatele
culinare locale, puteţi vizita
satele vechi, multe dintre ele
într-o atmosferă plină de istorie”.
Iată că avem din ce în ce mai
mult şi în Romania, o alternativă
la bine cunoscutele vacanţe
clasice, că ne putem bucura de
plajă şi golfuri cu apă turcoaz,
navigând printre insule alături de

prieteni, totul de la bordul unui
velier – care îţi dă o libertate
extraordinară. Şi ştiţi ce se
spune? Că dă dependenţă, şi că
după o vacanţă încheiată, îţi vei
dori încă una, tot cu un velier.
“Acest tip de vacanţă nu este
dezvoltat foarte bine în România
şi noi vrem să promovăm aceste
servicii cât de mult putem,
pentru ca oamenii să ştie că pot
alege şi o vacanţă pe mare. Şi
pot face acest lucru fiind
convinși că au de unde alege,
aici ma refer la destinaţii,
veliere, perioade - şi că pot
obţine toate informaţiile
necesare înainte de a ajunge la
locul de îmbarcare. Sunt rute
diferite pregătite şi bine
documentate înainte tocmai
pentru că ne dorim ca serviciile
noastre să fie de cea mai bună
calitate, aşa ca şi cum le-am
recomanda pentru familia
noastră. Plus că după o astfel de
vacanţă vrem ca fiecare
persoană care a ales acest tip de
petrecere a concediului să fi
obţinut o combinaţie optimă de
încărcare pozitivă, de  relaxare,
explorare, navigaţie şi chiar
aventură - adică să fie o
experienţă de neuitat”, ne
transmite Rolland Szabo.

more info: sail@sailingpass.com
www.sailingpass.com

încearcă senzația unei vacanțe pe mare, împreună cu familia sau prietenii într-o
călătorie de poveste.  Suntem aici să te ajutăm să faci cele mai bune alegeri! 

“dacă vrei să construieşti o corabie bună, nu trimite oamenii să taie lemne, ci trezeşte în
ei dorul pentru nesfârşitul mării” – antoine de Saint Exupery



2 martie
Management profesionist 
la companiile de stat

14 martie
Soluții eficiente de luptă împotriva
corupției și a fraudei

30 martie
Forumul de Mediu

6 aprilie
Noutăți în procesul de restituire 
a proprietăţilor

13 aprilie
Investiții străine prin PPP-uri & Noile
reglementări în sectorul achizițiilor
publice

25 aprilie
Revoluția jurnalului electronic 
în comerțul modern

11 mai
Noi reglementări în sectorul energetic

18 mai
Finanțarea companiilor românești;
Bani pentru afaceri

25 mai
Lobby or not Lobby

25 mai
Gala Legal Magazin

30 mai
Cyber Legal Security Forum

15 iunie 
Data Protection – soluţii şi
responsabilităţi, ediția a II-a

20 iunie
Excelență în medicină și farmacie

22 iunie
Viitorul Arbitrajului Comercial

14 septembrie
Dreptul sportiv - tendințe de
dezvoltare în România

28 septembrie
Schemele de ajutor de stat în perioada
2014-2020, Ediția a III-a

12 octombrie
Noi reglementări în agricultură

26 octombrie
Reindustrializarea României

9 noiembrie
Impactul fiscalității asupra mediului
de afaceri, ediția a VIII-a + Gala Tax &
Accounting Review

16 noiembrie
Forumul Dreptului Muncii, Ediția V-a

23 noiembrie
Gala Lady Lawyer, ediția a IV-a 

7 decembrie
Back in business versus purgatoriul
falimentului, ediția a VII-a

PEnTru ParTEnEriaTE și înSCriEri
mircea.fica@legalmagazin.ro și office@legalmagazin.ro
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