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Cu cine modernizăm 
România?

O problemă frecventă cu care
se confruntă indirect ANL
este legată de lipsa forței de

muncă. Firmele de construcții au
din ce în ce mai puțini angajați din
cauza migrației forței de muncă din
acest sector, și, din acest motiv,
capacitatea lor de a executa
proiecte, chiar și reduse ca
anvergură, le obligă să nu se mai
prezinte în număr mare la licitațiile
lansate de ANL sau să nu își
îndeplinească obligațiile
contractuale la termenele stabilite
prin contract. De asemenea, criza
financiară a obligat unele firme cu
care colaboram să intre în
procedură de insolvență, lucru care
a afectat activitatea de construcție
și ne creează dificultăți și în
prezent”, a declarat George Ciprian
Stan, Director General, ANL, într-un
interviu publicat pe legalmagazin.ro.

Potrivit unui studiu elaborat de
Patronatul Investitorilor Autohtoni
(PIAROM), principalele grupe de
ocupații pentru care s-au înregistrat
creșteri ale numărului de contracte
individuale de muncă (CIM) în
perioada 2015 — 2016 au fost cele
cu calificare mai redusă, respectiv:
muncitori necalificați în industria
extractivă, construcții, industria
prelucrătoare și transporturi
(+48.603 CIM), lucrători în
domeniul vânzărilor (+26.198 CIM)
și conducători de vehicule și
operatori la instalații și utilaje
mobile (+22.294 CIM). Pe de altă

parte, cele mai importante scăderi
au fost înregistrate la nivelul
grupelor de ocupații cu nivel ridicat
de calificare, respectiv: specialiști în
domeniul științei și ingineriei 
(-25.992 CIM), specialiști în
domeniul sănătății (-8.371 CIM) și
conducă tori în domeniul admi -
nistrativ și comercial (-8.110 CIM).

Președintele CCIR, Mihai Daraban,
și-a exprimat îngrijorarea în
legătură situația reală în care se
afla productivitatea românească:
„Suntem pe locul 27 din 28 la
productivitate (...). Consider că acel
avantaj de acum 15 ani cu forța de
muncă calificată a dispărut cu
desăvârșire din România, a mai
rămas doar nivelul scăzut de
salarizare care ne mai face
competitivi și, dacă vreți, atractivi
pentru anumite domenii de
activitate. În continuare voi susține
că învățământul românesc cu
economia reală sunt două linii
paralele. Este lupta noastră (n.r.
lupta CCIR) pentru adoptarea
sistemului de învățământ dual”.
Președintele CCIR a declarat că
poate fi optimist doar în contextul
în care se va crea o legislație
pentru mediul de afaceri, în
conformitate cu realitatea și cu
problemele cu care se confruntă
oamenii de afaceri: „Trebuie să
recunoaștem că în prezent se
guvernează pentru sistemul
bugetar”, a evidențiat Mihai
Daraban.

Aproape jumătate dintre
companiile românești cu impact
real în economie se confruntă cu o
stare de  dificultate, tendință
menținută în ultimii patru ani,
arată un studiu CITR Group. Acesta
a fost realizat luând în calcul circa
640.000 societăți, dintre care doar
3% au active totale de peste un
milion de euro și nu se află în
insolvență.
O analiză de piață comandată de
CITR și derulată la nivelul unui
eșantion de aproape 100 de
antreprenori ale unor companii de
impact asupra business-ului
românesc, din șapte regiuni ale
țării, arată că 69% dintre managerii
acestora pun dificultatea activității
companiei pe seama conducerii
defectuoase, neperformante, mai
degrabă decât pe contextul
economic (scăderea comenzilor,
diminuarea numărului de clienți,
contractarea piețelor). 
Conform studiului “Value of
Failure”, realizat cu ajutorul datelor
Eurostat și finanțat de Comisia
Europeană, 92% dintre oamenii de
afaceri care au trecut printr-un
eșec renunță la antreprenoriat,
deși, conform experților, se află în
cel mai propice moment din punct
de vedere al experienței și au șanse
mai mari de reușită cu un nou
business. 
“În aceste condiții, în care jumătate
din companiile românești de
impact se confruntă cu dificultăți și
piața nu gerenează atât de mulți
antreprenori pe cât de mulți
eșuează, ne uităm pasiv la o mare
pierdere pentru economia noastră.
Societatea și mediul de afaceri nu
încurajează antreprenorul care nu a
reușit din prima, deși eșecul e
categoric mai valoros decât
pasivitatea”, a declarat Alexandru
Tănase, asociat coordonator CITR.

de mIRCEA fICA, 
Senior Editor,
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Valoarea totală a fuziunilor şi
achiziţiilor din România a crescut cu
17% în 2016 faţă de anul anterior,
depăşind 3,6 miliarde de Euro, arată
o analiză efectuată de echipa inte -
grată de Tranzacţii a PwC România.
Expertii în tranzacţii ai PwC sunt de
părere că piaţa locală de fuziuni şi
achiziţii îşi va menţine tendinţa
ascendentă şi în anul 2017, bene -
ficiind de continuarea procesului de
consolidare în domenii precum cel

medical şi farmaceutic, industrial şi
în sectorul bunurilor de larg con -
sum, precum şi de o tendinţă de
relocare către Europa de Est,
inclusiv în România, din partea unor
grupuri ce au dezvoltat capacităţi de
producţie în Asia. 
“La nivel local, există un interes tot
mai mare pentru tranzacţii, pe

fondul continuării unor procese de
consolidare începute în anii trecuţi.
Se resimte o anumită efervescenţă
în piața locală, se poartă multe
negocieri şi discuții, sunt mai multe
tranzacţii inițiate, atât de către
vânzători, cât şi de cumpărători.
Observăm un număr tot mai mare
de antreprenori interesaţi de
perspectiva unui proces de vânzare,
care îi ajută să primească şi o
indicaţie referitoare la valoarea de

piaţă a afacerii lor, deși nu toate
discuţiile se concretizează în tran -
zacţii efective”, a declarat Cor -
nelia Bumbăcea,  Liderul Departa -
mentului de Tranzacţii, PwC Ro -
mânia. 
“Pentru ca România să se bucure
de o creştere economică suste -
nabilă este necesară încurajarea
mediului de afaceri printr-o
viziune fiscală pe termen lung,
care să stimuleze investiţiile.
Aceasta şi în contextul în care
aspectele fiscale au o importanţă
crescândă pentru managementul
companiilor, iar tratamentul anu -
mitor speţe şi riscuri fiscale poate
conduce chiar la eşecul unor

tranzacţii. Proiectele strategice de
tip M&A, care presupun un anga -
jament pe termen lung, pot fi
încurajate printr-o îmbunătățire a
predictibilității și coerenței politicii
fiscale”, a declarat mihaela mitroi
(foto), Liderul Departamentului de
Consultanţă Fiscală şi Juridică, PwC
România şi Europa de Sud-Est. 

Bondoc și Asociații continuă să își
consolideze poziția în domeniile energie,
IT&C și drept comercial, prin cooptarea ca
Partener a Monicăi Iancu. Monica Iancu
are o experiență de peste 14 ani, având ca
principale domenii de practică energia,
IT&C și drept societar/comercial.
Lucian Bondoc, Managing Partner al casei
de avocatură a declarat: „Monica se
numără printre cei mai buni avocați de pe
piață în domeniile energiei, IT&C/drept
comercial și sunt convins că va completa

foarte bine echipa noastră de conducere
precum și departamentele firmei”.
Monica Iancu a adăugat: „Bondoc si
Asociații este una dintre firmele mari de
avocatură cu cel mai mare ritm de
creștere de pe piață și printre puținele
capabile să gestioneze cu succes proiecte
de o mare anvergură și complexitate în
toate domeniile. Sunt bucuroasă să mă
alături unei echipe excelente și atât de
active și sunt convinsă că împreună vom
avea realizări deosebite”.

Monica Iancu a absolvit Facultatea de Drept
din cadrul universității București, precum și
Colegiul Franco-Român de Studii Europene
în 2002, și deține diploma de master în
dreptul afacerilor în cadrul universității
București. Înainte de a se alătura casei de
avocatura Bondoc și Asociații, Monica a fost
Partener în cadrul PeliFilip.
Bondoc și Asociații SCA este una dintre
cele mai importante firme de avocatură
din România si are o alianță cu White &
Case LLP în ceea ce privește România.

mOnICA IAnCu A dEvEnIT PARTEnER LA bOndOC șI ASOCIAțII 

nOI PROmOvĂRI 
dE PARTEnERI 

LA mușAT & ASOCIAțII
Casa de avocați Mușat & Asociații își extinde

structura de conducere, promovând alți patru
avocaţi la statutul de Partener, începând cu 1

martie 2017. Cu o experiență profesională și
managerială bogată, Partenerii nou promovați

au făcut parte, anterior acestei numiri, din
echipa de Managing Associates a firmei. 

Cei patru noi parteneri sunt: vlad cordea,
bogdan mihai, bogdan riti şi Liviu togan,

specializați în arii de practică cheie ale firmei. 
Pe lângă promovările la nivelul parteneriatului

un număr de cinci avocaţi cu experienţă
avansează în ierarhia casei de avocatură, fiind
promovați în poziţia de managing associates,

respectiv dana buscu (Restructurare &
Insolvență, Litigii Comerciale), iuliana iacob

(Arbitraj Internațional, Litigii Comerciale), andrei
ormenean (Drept Societar, Fuziuni & Achiziții),
iuliana popa (Restructurare & Insolvență, Litigii

Comerciale) și ioana varga (Litigii și Arbitraj, Co-
head al biroului regional Muşat & Asociaţii Cluj).

Alți doisprezece avocați au fost promovați în
poziția de senior associates și anume (în

ordinea alfabetică): ana maria abrudan, coralia
alecu, raluca alexandru, mateea codreanu,

diana dobromir, adrian danciu, ștefan
diaconescu, maria dosan, george ghitu, mihai

macovei, alina man, anca simeria.
Promovările vizează departamentele de Litigii &

Arbitraj, Fuziuni şi Achiziţii, Energie și Resurse
Naturale, Drept Societar și Comercial, Dreptul

Concurenței, Restructurare şi Insolvenţă și Drept
Penal. 

În urma acestor schimbări, începând cu 1 martie,
echipa Mușat & Asociații ajunge la un număr de

20 de parteneri şi peste 100 de avocaţi,
consultanţi fiscali şi practicieni în insolvenţă.

PIAŢA LOCALĂ dE fuzIunI ŞI ACHIzIŢII 
A AjunS LA 3,6 mILIARdE dE EuRO
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Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen
(NNDKP) a anunțat promovarea a șase
avocați în structura parteneriatului, într-una
dintre cele mai puternice runde de promo -
vare din ultimii ani. Această etapă face parte
din strategia NNDKP de consolidare continuă
a poziției sale ca unul dintre liderii pieței de
avocatură de business din România. 

marius ezer, daniela gramaticescu, valeriu
mina, oana partenie și cătălin radbâță au
fost promovați parteneri în cadrul departa -
men tului de Litigii, iar vlad tănase a fost pro -
movat partener în cadrul practicii de Tran -
zacții Imobiliare. 

Pe lângă promovările la nivelul parteneria -
tului, în cadrul echipei NNDKP au fost
promovați opt avocați pe diverse trepte de
senioritate: Lucian Vițelaru a fost promovat
Asociat Manager în cadrul practicii de
Tranzacții Imobiliare, iar Alexandru Aman,
Cristian Dranca, Cristina Bajdiu, Ioana Vieru
(practica de Corporate/M&A), Daniela
Ghervas, Edgar Jakab, și Monica Timofte
(departamentul de Litigii) au fost promovați
Asociați Seniori.

“Ca pionieri ai unui sector de activitate în
care capacitatea de a anticipa și de a
răspunde unui grad de sofisticare din ce în ce

mai pregnant este o cerință esențială, am
încercat să formăm avocați cu cunoștințe și
abilități profesionale de top. Calitatea echi -
pei, structura firmei și contextul de piață au
asigurat de-a lungul celor peste 25 de ani de
activitate, mediul în care au crescut
generații ce au demonstrat, rând pe rând, că
au resur sele necesare și abilitatea de a
combina abor darea noastră cu nevoile de
schimbare con stantă ale piețelor interne și
internaționale. 

Astăzi, am plăcerea să îi felicit din toată
inima și să le mulțumesc lui Marius, Daniela,
Valeriu, Oana, Cătălin și Vlad pentru
implicarea lor semnificativă de-a lungul
anilor în consolidarea și diversificarea
continuă a activității ariilor de practică din
care fac parte. Totodată, sunt încrezător că
tinerii avocați promovați pe celelalte trepte
de senioritate își vor aduce și ei contribuția în
aceeași manieră lăudabilă la următoarele
etape de evoluție ale firmei noastre”, a
menționat Ion Nestor, Partener Coordonator
al NNDKP.

Începând cu 1 martie 2017 echipa NNDKP
are 30 de parteneri (25 avocați și 5
consultanți fiscali), peste 145 de avocați și
consultanți şi peste 80 de angajaţi în
departamentele administrative. 

Casa de avocatura Noerr l-a promovat la
începutul anului pe Alexandru Ene în
funcția de partener, după 14 ani de
activitate în cadrul acesteia. alexandru ene

(foto) s-a alăturat echipei Noerr în anul
2003 în calitate de coordonator al depar -
tamentului de litigii, iar din 2008 domnul
Ene deținea funcția de partener asociat.
Cu o experiență de peste 16 ani în
avocatura de business, Alexandru Ene este
expert în domeniul litigiilor și insolvenței,
dar și în implementarea și dezvoltarea
programelor de compliance. De-a lungul
carierei sale, domnul Ene a consiliat clienți
internaționali din diverse sectoare de
activitate cu privire la investițiile și
operațiunile lor în România. 
Printre aceștia se numără companii din
topul Fortune 500, DAX 30 cu privire la
litigii comerciale și fiscale, implementarea
programelor de compliance și desfășurarea
de investigații interne, precum și repre -
zentarea în dosare de white collar crime.

ALEXAndRu EnE 
A fOST PROmOvAT PARTEnER în CAdRuL nOERR

dEnTOnS
dESCHIdE un nOu
bIROu în GEORGIA
Dentons, cea mai mare firmă de

avocatură din lume, își
consolidează prezența pe piața

globală, prin deschiderea unui nou
birou la Tbilisi, Georgia. O echipă

de mare calibru, coordonată de
partenerii Otar Kipshidze și Avto
Svanidze s-a alăturat Dentons de

la DLA Piper începând cu 1 mai
2017.

“Poziția fruntașă în regiunea
Europa Centrală și de Est –

Comunitatea Statelor
Independente (CSI) reprezintă una

din perlele coroanei Dentons.
Strategia noastră pentru această

regiune este una simplă: să fim
lideri pe toate piețele pe care

suntem prezenți,” a spus Tomasz
Dabrowski, CEO al Dentons

Europe. 
“Georgia este o adevărată poveste

de succes economic. În ultimii 10
ani aici s-au implementat reforme

de piață menite să atragă mai
mulți investitori străini. Astăzi
ocupă locul 16 în clasamentul

Băncii Mondiale pentru ușurința
de a face afaceri, față de locul 112

în 2005,” a declarat Joe Andrew,
Președintele global al Dentons.

“De asemenea, ca liant între
Europa de Vest și Asia Centrală,

Georgia ocupă o poziție geografică
strategică, aspect de mare

importanță pentru mulți dintre
clienții Dentons.“ 

Echipa de la Tbilisi contribuie
semnificativ cu experiența în

practicile de litigii, corporate,
financiar-bancar, proprietate

intelectuală, energie, administrativ
și infrastructură și PPP.

Dentons are o istorie de pionierat
în regiune. Prin intermediul
fondatorilor, a fost una din

primele firme internaționale de
avocatură deschise în Rusia în1991

și este prezentă în regiunea
Europei Centrale și de Est de la

începutul anilor nouăzeci.
Prin deschiderea biroului din

Tbilisi, Dentons atinge un număr
7800 de avocați în 150 de birouri

din mai mult de 60 de țări din
jurul lumii.

nndKP PROmOvEAzĂ 6 nOI PARTEnERI, 
înCEPând Cu 1 mARTIE 2017 
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Societatea de avocatură “Simion &
Nere” și-a extins echipa de
management, prin cooptarea
avocatului Dragoș Iordache în
poziția de partener. Începând cu
anul 2017, S.C.A “Simion & Nere”
devine S.C.A. “Simion, Nere &
Iordache”. 

Dragoș Iordache este absolvent al
Facultății de Drept din cadrul
universității București, membru al
Baroului București din anul 2008,
dată la care a început și
colaborarea în cadrul societății
”Simion & Nere”.  În cei peste 9

ani de colaborare în cadrul
societății s-a specializat în leasing
financiar și operațional, drept
societar, litigii și recuperări de
creanțe, drept penal.
“Suntem încântați să anunțăm
noile modificări survenite în cadrul
societății noastre. Promovarea

domnului Dragoș Iordache în
poziția de avocat partener
este o recunoaștere a
meritelor profesionale și a
contribuției acestuia de-a
lungul celor nouă ani în
cadrul societății. Totodată,
această decizie face parte
dintr-un plan de dezvoltare și
extindere a echipei noastre”,
a declarat Adrian Simion,
avocat fondator și
coordonator  al S.C.A.
“Simion, Nere & Iordache”. 
S.C.A. “Simion & Nere” a fost
înființată în anul 2003, de
către avocații fondatori
Adrian Simion și Diana Nere.
Societatea oferă servicii în

drept penal, drept financiar -
bancar, drept concurențial, drept
societar, leasing financiar și
operațional, recuperarea
creanțelor, soluționarea litigiilor,
fuziuni și achiziții, dreptul muncii și
drepturile omului. 

Potrivit celui mai recent raport al uNBR
privind situația financiar-contabilă,
Comisia Centrală de Cenzori apreciază
activitatea din 2016 ca fiind una pozitivă,
datorită gestionării eficiente a fondurilor
existente. 
“Ca urmare a activităților desfășurate, la
sfârșitul anului 2016, uNBR dispune de un
disponibil mai mare cu 1.781.324 lei în
raport cu anul precedent, respectiv de
20.567.749 lei, din care suma de
11.502.827 lei reprezintă investiții

financiare pe termen scurt (circa 1 an), iar
în conturile bancare și respectiv în casierie
dispune de suma de 9.064.922 lei”,
potrivit datelor din raport, document
aprobat recent la Congresul Avocaților.
De asemenea, potrivit diferenței dintre
totalul veniturilor realizate și totalul
cheltuielilor efectuate în anul 2016,
rezultă că s-au înregistrat cheltuieli cu
1.196.947 lei mai puțin decât în anul
precedent. Veniturile uNBR, încasate anul
trecut, au fost de 8.308.372 lei, având

drept surse activitățile fără scop patri -
monial (cotizații, dobânzi bancare,
diferente de curs valutar, alte activități) și
activitățile economice (venituri din
activitatea AEGRM, venituri din dobânzi
bancare). Cheltuielile au însumat un total
de 7.111.425 lei, cu destinație către
activitățile fără scop patrimonial și către
activitățile economice.  Activitățile econo -
mice au înregistrat un excedent de
2.365.637 lei, însă cu 1,84 % mai mic față
de anul 2015 (2.409.882 lei). 

unbR A AvuT AnuL TRECuT vEnITuRI dE 8,3 mILIOAnE LEI

HAmmOnd, mInCIu 
& ASSOCIATES ImPLICATĂ în
vânzAREA unuI CASTEL dIn

SECOLuL XIX dIn ROmânIA
hammond, Minciu & Associates a asistat firma

OMC Investments Ltd. din Londra în achiziţia
Castelului Salbek din comuna Petriș, judeţul

Arad.  
OMC va folosi Castelul Salbek pentru a dezvolta
activităţile Fundaţiei Botnar, cu crearea a 60 de
slujbe in comună. Marcel Botnar, care a plecat

din România în 1960, a fost un cunoscut om de
afaceri, considerat, la un moment dat, al treilea

cel mai bogat om din Europa.
Tranzacţia pentru castelul din secolul XIX şi

domeniul de 17 hectare a fost finalizată într-o
perioadă de trei luni. Pe lângă asistenţa la
negocierile pentru preţul de cumpărare şi

contractul de licitaţie, Firma a consiliat pe tot
parcursul tranzacţiei în privinţa structurii de

proprietate, în probleme de structurare
financiară şi fiscală, precum şi în probleme de

proprietate şi legislaţie română generală. Firma
a efectual due dilligence detaliat în privinţa

titlului de proprietate, care a presupus
studierea unor documente anterioare anului

1920. 
Alina Minciu Geels a consiliat în privinţa legilor

imobiliare din România şi a unor aspecte ale
Codului Civil ale tranzacţiei. Tranzacţia a ridicat

şi un număr de probleme legate de cumpărarea
de către un trust străin a unor bunuri imobiliare

în România.
Firma a lucrat îndeaproape cu consilierii

internaţionali ai OMCI pentru a finaliza
tranzacţia. Echipa a fost condusă de Nicholas

hammond şi de partenerul Alina Minciu Geels,
asistaţi de  Ana-Maria Alexandru.

SImIOn & nERE îșI EXTIndE ECHIPA 
dE mAnAGEmEnT șI dEvInE SImIOn, 
nERE & IORdACHE



Când aţi conştientizat faptul că
doriţi să deveniţi avocat, în ce
context? Cât de mult au contat
recomandările familiei?

Nu pot spune că avocatura a fost
visul adolescenței mele, când puțini
sunt cei care au norocul să știe de
la început ce vor să facă în viață.
În liceu îmi plăcea foarte mult
filozofia, dar am revenit repede cu
picioarele pe pământ, ascultându-l
pe marele filozof Constantin Noica
spunând că trebuie să știi germana
și greaca veche pentru a înțelege
cu adevărat filozofia.
Autoevaluându-mă, visul de a
deveni “prima femeie filozof din
România” s-a spulberat rapid.
Profesorul meu de filozofie a fost

cel care m-a îndrumat să urmez
cursurile Facultății de Drept, la zi, 
a insistat el. Deși la vremea aceea
concurau 30 pe loc și media de
intrare era minim 8, am fost
încurajată de el că o sa intru printre
primii (spre bucuria lui, chiar am
intrat prima), o să termin la fel. 
M-a sfătuit să aleg neapărat
avocatura, pentru care sunt
născută, spunea el. Eu nu știam
absolut nimic despre această
profesie, dar i-am urmat sfatul.
În timpul facultății se făcea
practică în toate domeniile –
procuratură, administrație,
instanțe judecătorești, stare civilă,
etc. la modul serios. În practica din
anul 3, când am intrat în biroul avo -
catului unde am fost reparti zată –

un birou cu mobilă veche stil
florentin, tablouri deosebite, un
domn avocat îmbrăcat elegant și
clienții privindu-l cu respect și
admirație și dupa ce l-am auzit
pledând în instanță – mi-am dat
seama că vreau să devin avocat. 
Am simțit pe loc chemarea, vocația
(lat. Vocatio, -onis= chemare) în
acea zi de neuitat pentru mine.
După ce am primit post de avocat
la repartiție, am realizat că nu este
o muncă grea pentru mine, nu am
perceput-o ca pe o corvoadă; mi-a
plăcut din prima zi, am simțit-o ca
pe o binecuvântare, așa încât a
devenit jobby (job+hobby). De
atunci au trecut 30 de ani și sper să
mai apuc încă 30, dacă și
Divinitatea va fi de acord. 

Când crezi că te
apropii de final,
apare un nou act
normativ, cu alte
reguli, se cere un
alt tip de acte,
urmează alte
termene, situație
în care nu-ți
rămâne decât să
aștepți, fără să
poți face nimic.
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Este un avantaj 
să fii specializat
într-o arie restrânsă
interviu cu

LuCia ChereCheŞ
Managing Partner, Cherecheş & Cherecheş
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M-ați întrebat de familie. Foarte modesta
mea familie nu m-a influențat cu nimic în
alegerea carierei. De altfel, nu au fost
niciodată în instanță, de puține ori au venit
să mă vadă pe mine pledând. 
Când eram copil, erau foarte îngrijorați că nu
îmi plac muncile agricole, ci doar să citesc.
M-au sfătuit să strâng bani pentru
întreținere în facultate, dacă vreau să
continui studiile. Ceea ce am și făcut.

Ce model de profesori aţi avut în facultate şi
ce model de avocaţi aţi urmat în primii ani de
carieră?

Am avut profesori extraordinari în facultate,
oameni excepționali, de mare caracter și
profesioniști desăvârșiți. Fiind în prima grupă,
am avut privilegiul chiar să fac seminariile cu
dânșii. Ar fi nedrept să nominalizez doar
câțiva dintre ei. 
Nu am pierdut legătura cu facultatea
niciodată, în permanență m-am consultat
când aveam o problemă cu profesorii mei
din domeniul respectiv. 
Imediat dupa Revoluție, cei care au tipărit
ziare nu știau cum să se impoziteze și am
apelat la profesorul Gilescu, care mi-a dat
imediat o soluție pentru a-i ajuta. Astfel, am
ajuns să înființez primele societăți din
România și să mă ocup o perioadă de acest
domeniu. Pentru statutele partidelor am
apelat la marele profesor Romulus Ionescu.
De peste 20 de ani sunt alături de Facultatea
de Drept pentru recuperarea proprietăților
generosului profesor Constantin Stoicescu,
care a donat o parte din aceste proprietăți
Facultății, reprezentând pe unul din
moștenitorii lui. Am colaborat îndeaproapre
cu marele profesor de procedură civilă Viorel
Mihai Ciobanu, care s-a implicat foarte mult
în soluționarea dosarelor și a cărui lipsă o resimt
enorm de când nu mai este printre noi.
Când am început avocatura în București,
decanul Baroului București de atunci era
Niculae Cerveni, un adevarat domn al
avocaturii, m-a impresionat foarte mult. 
Mihail Ghiga – unul dintre veteranii
avocaturii de bară, un procedurist de
excepție, a fost printre primii care s-au
ocupat de reven di că ri ca și mine. Instanțele
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refuzând la acea vreme
înregistrarea cererilor de
revendicare. M-a impresionat
curajul și modestia lui, perce -
pea onorarii extrem de mici
pentru calitatea și complexi -
tatea muncii lui spunându-mi
că “oamenii trebuiesc ajutați”.
Avea un umor fin. unele
pledoarii le începea cu o glumă
bună.

Ce v-a determinat să vă
specializați în restituirea
proprietăților? Care sunt
caracteristicile acestei arii de
practică?

A fost o întamplare. În 1991,
când a apărut legea 18, o
cunoștință dorea să cumpere
un teren care era în litigiu, iar

proprietarul nu reușea să-l
obțină. Am câștigat procesul,
a devenit clientul meu. Mi-a
cerut să-i revendic și multe
alte proprietăți pe care le
avea de redobândit. ulterior,
m-a recomandat și altor
persoane aflate în aceeași
situație și așa am ajuns în
scurt timp să mă ocup numai
de revendicări imobiliare.
În anul 2001, când a apărut
legea 10, eu fiind printre
puținii avocați cu dosare
complete, deoarece ma
ocupam de mult timp în
instanță, am obținut în scurt
timp multe proprietăți și a
izucnit un mare scandal de
presă pe fond politic care nu
avea nicio legătură cu
realitatea.

Paradoxal, această publicitate
negativă mi-a adus mulți
clienți, aceștia spunând că
„dacă poți să iei proprietăți cu
acte false, cum scrie în presă,
noi le avem adevărate și te
plătim și foarte bine.”
Am luat peste 2000 de dosare
sperând să îmi fac o societate
mare care să acopere tot, însă
mi-am dat seama în scurt
timp că soluția este o
societate mică și nu una mare
și am dat multe dosare înapoi
clienților, spre dezamăgirea
lor, dându-mi seama că este o
mare responsabilitate. unii
chiar m-au reclamat la Barou
(singurele reclamații în 30 de
ani) ca nu vreau sa mă ocup
de dosarele lor, neînțelegând
că avocatura este cea mai

liberă profesie din lume, aperi
doar pe cine decizi.
Munca în această arie este
una complexă, cu amplitudine
și intensitate. Începe cu
formarea dosarului, etapă
extrem de importantă,
identificarea actelor,
cercetând documente vechi în
arhive, uneori apelând la
specialiști, la istorici, pentru
că mulți dintre clienți nu au
avut actele, au moștenit
aceste proprietăți.
urmează procedura în fața
autorităților, foarte lungă,
datorită legislației în continuă
schimbare, care nu prevede
nicio sancținue în cazul
nesoluționării cererilor.
Când crezi că te apropii de
final, apare un nou act
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normativ, cu alte reguli, se cere un
alt tip de acte. urmează alte
termene, situație în care nu-ți
rămâne decât să aștepți, fără să
poți face nimic.
Am avut totuși mari victorii,
existând bucuria reparării unor
foarte mari nedreptăți ale
trecutului, dar și durerea că foarte
mulți nu înțeleg că părăsind aceste
case, deși sunt doar chiriași în ele,
li se pare că le creem noi acum o
mare nedreptate.
Nu lipsesc nici articolele denigra -
toa re din partea adversarilor, la
care nu am avut timpul necesar să
răspund, dar sunt sigură că
adevărul până la urmă iese la
suprafață și, nu în ultimul rând,
plângeri penale din partea lor la
multe dosare, urmăriri în
permanență, santaje. Își pierd
timpul lor și al autorităților pentru
că este un non-sens să folosim
acte false, cum susțin ei. Cred că
dacă unii fac acest lucru, toată
lumea procedează la fel. Majo rita -
tea au dreptul la restituirea acestor
proprietăți confiscate abuziv.
Deci nu am timp să mă plictisesc.

Cât de mult a evoluat avocatura,
comparativ cu primii ani după
Revoluție?

A evoluat enorm, nu se poate
compara cu trecutul, dar a și
involuat.
Înainte de `89, eram limitați în ce
privește numărul de clienți, se
chema „plafon lunar”; chiar dacă
puteam să lucrăm mult mai mult,
nu ni se dădea voie.
După Revoluție am putut profesa la
întreaga capacitate fizică și
intelectuală, având și recompense
pe măsură.
Totuși mi se pare că a dispărut
spiritul de breaslă, acea eleganță
între colegi pe care o găseai
odinioară pe culoarele instanțelor
și în sălile de judecată. Există multă

pleavă în pledoariile zilelor noaste,
multe pagini scrise inutil, a scăzut
nivelul de pregătire al avocaților, 
în loc să crească, așa cum era de
așteptat.

Societatea de drept din Anglia și
țara Galilor a publicat recent
“Studiul privind viitorul serviciilor
juridice”, unde se evidențiază faptul
că „Profesia juridică trece printr-o
schimbare fundamentală, care
accelerează nevoia ca firmele de
avocatură să inoveze, să îşi
reformuleze ofertele şi să îşi
reanalizeze baza de potenţiali
clienți”. Ce măsuri a întreprins
Cherecheș & Cherecheș în acest
sens?

Trăim o marcantă accelerare în
ritmul schimbărilor sociale și
culturale, o explozie de forme noi
de organizare a muncii.
Adaptabilitatea este o trăsătură
esențială avocaturii și pentru
societățile mici cu avocați bine
pregătiți profesional nu cred că
există probleme vreodată să țină
pasul cu schimbările fascinant de
rapide. O bună pregătire îți dă voie
să creezi, să inovezi fără probleme.
Imaginați-vă că după `90 am trecut
brusc la înființări de firme și de
partide, nefăcând față clientelei.

Cum colaborați cu autoritățile care
au atribuții în restituirea
proprietăților  - AnRP (Autoritatea
națională pentru Restituirea
Proprietăților), AdS (Agenţia
domeniilor Statului), AnCPI (Agenția
națională de cadastru și Publicitate
Imobiliară) etc.?

Abuzurile sunt permise de legislația
care, după cum am mai spus, nu
conține nicio sancțiune pentru
autorități, în cazul în care nu
respectă legea. Lipsa personalului
este iarăși o mare problemă.
Eu m-am bazat tot timpul în

obținerea rezultatelor pe instanță,
care în opinia mea funcționează
destul de bine dacă dosarul este
bine făcut. Sunt rarisime cazurile în
care pierdem un proces pe fond.
Toate autoritățile implicate sunt
date în judecată și trebuie să
execute măsurile cuprinse în
hotărârile judecătorești. În caz
contrar, ne adresăm tot instanțelor
pentru plata de daune, ceea ce ne
dorim să se întâmple în cât mai
puține cazuri.

Aţi avut o contribuţie decisivă în
dezvoltarea societăţii Cherecheș &
Cherecheș. Prin ce se caracteri zeaz -
ă stilul dumneavoastră de leader -
ship? Cât de dificil a fost să formaţi
o echipă de avocaţi redutabilă?

Am avut și am în continuare noroc
de un partener de nădejde, din
punct de vedere profesional și
personal – Cherecheș Ion Liviu, a
cărui stagiară am fost. Cu gentilețe
ardelenească, am fost “lăsată” să
preiau frâiele societății încă de la
început. 
Echipa mea o gasiți pe site-ul
www.chereches.com
M-am mirat și eu de ce apelează
atâta lume la serviciile firmei
noastre și majoritatea clienților
întrebați mi-au spus că eu ca leader
inspir foarte multă încredere. 
Îmi place să lucrez cu o echipă mai
mică, în care să pot controla tot
procesul, responsabilitatea fiind
foarte mare, pentru că dacă pierzi
irevocabil o casă a unui om care
are dreptul să o câștige, tu ești
răspunzător. Nu cred că voi putea
scăpa vreodată de obsesia de a
verifica totul, de aceea mă auto-
limitez să nu iau mai multe dosare
decât capacitatea noastră de muncă. 
Nu e dificil în sine să creezi o
echipă, ci să o păstrezi și să o
dezvolți. Mi-am amintit un citat: 
“A fi împreună este un început. A
rămâne împreună este un progres.

Abuzurile sunt
permise de
legislația care
nu conține nicio
sancțiune pentru
autorități, în
cazul în care nu
respectă legea.

nu e dificil în
sine să creezi o
echipă, ci să o
păstrezi și să o
dezvolți. 
îmi place să am
alături oameni
pasionați de
această profesie,
care cred în ceea
ce fac. 
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A lucra împreună este un succes”
(henry Ford). Îmi place să am
alături oameni pasionați de această
profesie, care cred în ceea ce fac. 

Care sunt atuurile Cherecheș &
Cherecheș într-o piaţă atât de
dinamică şi cu un grad ridicat de
concurenţă?

Nu am trăit niciodată sentimentul
că am concurență, și sper să
rămână așa. Este un avantaj să fii
specializat într-o arie restrânsă,
devii din ce în ce mai bun, iar
clienții se recomandă unul pe ce lă -
lalt, știind deja la ce să se aștepte. 

Care sunt avantajele celor care
apelează la serviciile societății
dumneavoastră? Cu ce experți
(notari, traducători, evaluatori
autorizați, consultanți fiscali etc.)
colaborați?

Încrederea, siguranța în serviciile
noastre cred că este singurul avantaj,
pentru că onorariile sunt foarte mari.
Pe lângă avocații din echipa de
excepție, au existat tot timpul alături
profesioniști care contribuie la bunul
mers al proceselor: Cristina Tatomir –
notar, Dragoș Bărcănescu – notar ,
Ana Iacob – traducător autorizat,
Didina Pienescu – expert, regretatul
Mihai Fuioaga - expert topo,
Georgescu Claudiu, Georgescu Geta
Stela – GCT EVAL experți evaluatori,
Mihaela Borborici - expert evaluator,
Cezara Mucenic - expert istoric,
Bogdan Dumitrache – Biroul
Executorilor Judecătorești Asociați
“Dumitrache și Dumitrache” și mulți
alții. țin să le mulțumesc tuturor
pentru colaborarea excelentă!

Care sunt ariile de expertiză pe care
mizați în următorii ani și ce domenii
intenționați să consolidați?

Dacă legislația în domeniul
restituirii proprietăților nu schimbă
termenele, în următorii 20 de ani
vom face același lucru.

Ce le recomandaţi tinerilor absol -
venți de drept? Ce ar trebui să evite?
Către ce arii de practică să se îndrepte?

Nu sunt adepta generalizărilor și nu
prea îmi place să dau sfaturi.
Totuși, le-aș recomanda să se
pregătească temeinic, să fie
cultivați, independenți și creativi,
dispuși să își asume riscuri. O bună
pregătire profesională le asigură
garantat succesul. Să evite
superficialitatea, masterate și
doctorate obținute doar pe hârtie.
Am întâlnit mulți tineri avocați cu
doctorate și masterate care nu
știau nici să scrie, nici să vorbească
corect românește și nici să facă o
acțiune după model.
În România sunt multe domenii în
care nu există suficiente firme de
avocatură specializate – fiscalitate,
constucții, fonduri europene.

Cum găsiţi echilibrul între viaţa
personală şi cea profesională? Ce
lucruri aduc bucurie în viaţa
dumneavoastră, în afara profesiei
de avocat?

Nu mai există o graniță clară între
viața personală și cea profesională
pentru că mulți clienți mi-au
devenit prieteni, petrecem mult
timp împreună, în care discutăm
evident și despre dosare, munca
fiind o plăcere, v-am spus doar că
este "jobby". 
Fiii mei, Cherecheș Traian Liviu și
Cherecheș Ioan Andrei, pictează și
este o bucurie imensă să văd
tablourile făcute de ei, să merg la
expoziții și să fiu la curent cu ce se
întâmplă în artă. Din doi avocați au
ieșit doi pictori.

mircea Fica

nu mai există o
graniță clară
între viața
personală și cea
profesională
pentru că mulți
clienți mi-au
devenit prieteni,
petrecem mult
timp împreună, în
care discutăm
evident și despre
dosare, munca
fiind o plăcere. 



Cea mai mare
problemă a
instituţiilor
publice o
reprezintă
componenta de
resurse umane,
căci de acolo
porneşte
majoritatea
sincopelor şi
greutăţilor.

Cum este structurată societatea
dumneavoastră de avocatură? Ați
avut vreun model în modul de
organizare?

Societatea de avocatură este urmarea
firească a activităţii desfăşurată în
cadrul cabinetului individual de avocat
şi am înfiinţat-o împreună cu colega
mea, Raluca Enache. Nu am avut un
model, dar sunt sigur că ceea ce vreau
eu să construiesc în această societate
de avocaţi este foarte greu, căci
urmăresc două componente ale
personalităţii fiecăruia dintre avocaţii
colaboratori: loialitatea şi respectul.
Viaţa, experienţa, instrucţia mi-au
demonstrat că acestea sunt singurele
atribute care rămân şi cele mai
importante în orice relaţie, de aceea
ştiu ca va fi extrem de greu de
îndeplinit, oamenii care au aceste
atribute înrădăcinate în personalitatea
lor fiind extrem de greu de găsit.

Cum vă motivați și stimulați echipa
de avocați și de colaboratori? 

Aşa cum spuneam există două atribute
ale personalităţii oamenilor, şi numai
două, care contează cu adevărat:
loialitatea şi respectul. Toate celelalte
vor veni de la sine dacă acestea sunt
prezente cu adevărat, căci nu poți să fii
loial unuia pe care nu-l respecţi şi nici
nu poţi să respecţi pe cineva, dar să fii
loial crezului acestuia.
Astfel nu sunt adeptul stilului
“american” cu încurajări excesive, dar
cred în feedback-ul pozitiv dat atunci

când faci performanţă pentru ca
fiecare membru al echipei să ştie şi să
simtă că este apreciat în adevăratul
sens al cuvântului. Cred că această
apreciere este cea mai importantă
formă de motivare şi stimulare,
greutatea vine în a avea oameni care
să accepte şi să dorească să înţeleagă
exact această formă de apreciere.

Sunteți specializat în consultanță
juridică în sectorul farmaceutic,
colaborând strâns cu farmexpert,
unul din cei mai importanţi

distribuitori de produse
farmaceutice şi parafarmaceutice
din țara noastră. Cum a evoluat
această industrie în ultimii ani și
care sunt caracteristicile sale?

Concurenţa în toate sectoarele pieţii
farma a fost şi este cea care a modelat
comportamentul tuturor jucătorilor
acesteia, fie că vorbim de producători,
distribuitori sau farmacii. Pornind de la
cele două constante ce se regăsesc în
strategiile oricărei societăţi, vânzarea
şi recuperarea creanţelor, fiecare
sector a încercat să înlăture
vulnerabilităţile şi să-şi consolideze
poziţia pe piaţă.
Fiecare sector are particularităţile lui,
spre exemplu producătorii de
medicamente nu sunt foarte
preocupaţi de încasarea creanţelor
căci colaboratorii acestora sunt în
general companii solvabile, puternice.
Cu toate acestea şi producătorii vor
trebui să-şi modifice politicile de risc,
mai ales în urma intrării în insolvenţă a
unor jucători importanţi unde au avut
sau se prevede a avea pierderi
importante.
Distribuitorii de medicamente sunt cei
care trebuie să performeze în toate
aspectele, fie că e vorba de vânzare,
promovare (în limitele stricte şi
înguste ale legislaţiei specifice) şi mai
ales recuperarea creanţelor. Ei duc cea
mai complexă luptă pe toate planurile
şi de aceea nu pot lăsa garda jos
niciodată, trebuie să vină în
permanenţă cu idei noi, cu inovaţii
faţă de toate componentele

Rămân în piață 
cei care au afaceri sănătoase
Interviu cu dRAGOș COSmIn SARĂu, managing Partner, Sarău & Asociații

11FEBRuARIE 2017 EdIŢIA A XII-A
www.LEGALmAGAzIn.RO LEGAL MAGAzIN

LEGAL mAGAzIn



12 EdIŢIA A XIII-A MARTIE 2017
LEGAL MAGAzIN www.LEGALmAGAzIn.RO 

LEGAL mAGAzIn

businessului, concurenţa şi mai
ales securizarea încasării
datoriilor fiind determinante şi
făcând diferenţa între aceştia.
Dacă în urmă cu 10 ani dosarele
de insolvenţă erau cu titlu de
excepţie, astăzi sunt din păcate o
regulă, ceea ce este şi bine şi rău.
Bine este pentru că se cern
adevăraţii competitori din toate
sectoarele de cei care nu
performează dintr-un motiv sau
altul. Rău este că există victime
colaterale fie că vorbim de
farmacii care intră în mod nedorit
în insolvenţă, fie că vorbim de
distribuitori care nu-şi mai pot
recupera creanţele de la
farmaciile insolvente.
Cu toate acestea lucrurile încep
să se aşeze şi rămân cei care au
afaceri sănătoase, se cern cei
care vor să dea “tunuri” şi am
speranţa că în 5 ani vom avea o
industrie farma în care proporţia
jucătorilor corecţi şi serioşi o va
depăşi cu mult pe cea a
oportuniştilor de ocazie.

Ce v-a determinat să vă specia -
lizați în sectorul farmaceutic? 

Cred că este unul dintre cele mai
complexe domenii, reglementări
multe şi într-o dinamică
permanentă unde concurenţa
este acerbă şi provocatoare, şi
mai cred că un avocat care face
performanţă în domeniul acesta
poate face faţă fără probleme şi
în alte industrii.
Poate că e un clişeu, dar mie nu
prea îmi place să pierd deşi ştiu şi
recunosc greşelile pe care le fac,
învăţând din ele, aşa că, odată ce
am intrat în legătură cu acest
domeniu mi se părea o dovadă
de slăbiciune să nu merg mai
departe în ciuda oricăror greutăţi
cu atât mai mult cu cât absolut
tot ce am realizat a fost „the hard
way”, consecinţa fiind o satis fac -

ţie profesională şi perso na lă
înmiită pentru fiecare succes.

Ce trebuie să facă și ce trebuie
să evite un avocat expert în
farma?

Era o lozincă pe vremea
comuniştilor pe care “tovarăşele
învăţătoare” mai sârguincioase le
spuneau copiilor: “Învăţaţi,
învăţaţi, învăţaţi!”. Cam asta ar
trebui să facă un avocat expert în
farma. Cam asta ar trebui să facă
un avocat în general, cu atât mai
mult unul care reprezintă jucători
din farma. Noile modificări
legislative, noile realităţi comer -
ciale, noile tendinţe ale pieţii, o
dezvoltare personală continua
atât profesională cât şi personală
trebuie integrate, asimilate şi
transpuse în activitatea
profesională a oricărui avocat.
În ceea ce priveşte lucrurile pe
care trebuie să le evite un avocat
specializat în domeniul farma nu
cred că sunt chestiuni speciale de
evitat, respectul şi corecta
poziţionare faţă de client raportat
la situaţia de fapt şi de drept fiind
imperios necesare în relaţia cu
clienţii, alături de onestitate şi
loialitate. Cam atât.

farmexpert aparţine multina -
ţionalei walgreens boots
Alliance (cu sediul în Illinois,
SuA), o societate listată pe
nASdAQ. în ce mod au contribuit
standardele și procedurile fir mei
mamă la succesul far mex pert
pe piața din România?

Entităţile multinaţionale au
nevoie de aceste proceduri
pentru a avea certitudinea unei
organizări eficiente, iar WBA nu
face notă discordantă de la
aceasta. În interiorul Grupului,
Farmexpert este, după toate
standardele printre cele mai bine

cotate societăţi afiliate, având
deja o disciplină profesionistă
încă de la începuturile acesteia.  
Cea mai bună dovadă a existenţei
acestei discipline comerciale şi de
business este dată de rezultatele
foarte bune de la an la an a
acestei companii, precum şi
constanţa acestora ce
demonstrează că rezultatele
respective nu sunt o întâmplare.
Prin urmare, cel puţin în ceea ce
priveşte activitatea de avocat a
mea şi a colegilor mei în
reprezentarea Farmexpert nu a
avut parte de vreo modificare
majoră.
Totuşi discuţiile pe care le-am
purtat cu colegii avocaţi din SuA,
Asia şi uE au adus un plus de
culoare, să spunem, ştiut fiind că
cel puţin în SuA există o lume
uşor diferită în ceea ce priveşte
avocatura.

Cum apreciați nivelul de
concurență / competitivitate din
această industrie extrem de
sofisticată? 

Din ce în ce mai mulţi actori din
piaţa farma înţeleg că este un
domeniu aparte şi este nevoie de
avocati specializaţi în acest
domeniu. Concurenţa este destul
de mare însă calibrată între
avocaţi puţini; spun puţini cu
referire la raportul acestora faţă
de multitudinea de actori din
acest sector.
Pe lângă producătorii şi
distribuitorii de medicamente
care au înţeles că trebuie să aibă
o colaborare strânsă cu avocaţi
implicaţi în acest domeniu, din ce
în ce mai multe farmacii au
înţeles că trebuie să se aplece cu
un interes mai mare asupra
consultanţei juridice pe care o
primesc.
Lanţurile mici de farmacii au
început să îşi asigure serviciile

unor avocaţi specializaţi în acest
domeniu, concurenţa şi
profitabilitatea fiind în strânsă
legătură şi cu respectarea strictă
a multitudinii de legi spaciale
aplicabile în domeniu.
Concurenţa şi rezultatele
clienţilor îşi pun amprenta şi
asupra avocaţilor care reprezintă
marii jucători din piaţă fiind
nevoie de o mai bună specializare
a acestora pentru a face
performanţă atât ca avocat cât şi
pentru a susţine performanţele
clienţilor.

în ultimii ani au intrat în
insolvență mai mulți distri bui -
tori de produse farmaceutice.
Cum vedeți dezvoltarea pieței în
anii următori? 

După anii ’90, perioadă  de
“haiducie” în piaţa farma se pare
că lucrurile încep să se aşeze pe
făgaşul normal, cine e competitiv
rămâne, cine nu, nu. 
Intrarea în insolvenţă a unora
dintre marii jucători, a lăsat goluri
semnificative în piaţă, goluri pe
care restul distribuitorilor au fost
obligati să le umple.
Aceasta este o sabie cu două
tăişuri pentru că, pe de-o parte
există oportunitatea creşterii
vânzărilor, însă în egală măsură
creşte şi riscul neîncasării
creanţelor, ceea ce înseamnă că
numai acei distribuitori care au
politici de risc stabile şi verificate
în timp vor avea o creştere
sănătoasă. 

Cum colaborați cu autoritățile
care reglementează industria
farmaceutică?

Destul de greoi. Există şi acum o
anumită cutuma organizaţională,
obişnuinţa social acceptată a
faptului că schimbările sunt
greşite, lipsa resurselor umane, în
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sfârşit trebuie să ne luptăm
aproape pentru fiecare act în
parte.
Ştiu că se pot auzi voci care să
spună că există modalităţi de a
lupta cu aceste situaţii, vezi
contenciosul administrativ etc.,
însă marii jucători de pe orice
piaţă sunt orientaţi către
rezultate cu randamente cât mai
bune, nu pot aştepta eventualele
decizii pronunţate în cadrul unor
astfel de dosare, căci mai
întotdeauna, timpul costă.
Deşi nu m-aţi întrebat asta, cred
că cea mai mare problemă a
instituţiilor publice o reprezintă
componenta de resurse umane,
căci de acolo porneşte
majoritatea sincopelor şi
greutăţilor; şi instituţiile publice
trebuie să fie puternice din toate
punctele de vedere iar pentru
asta e nevoie de oameni
specializaţi, profesionişti, însă
pentru a avea asemenea oameni
e nevoie şi de resurse materiale şi
iată cum am ajuns într-un drum
închis.

Ce arii de expertiză intenționați
să dezvoltați în perioada
următoare?

Aşa cum spuneam mai sus,
părerea mea este că un avocat
de farma poate să facă orice
altceva, viceversa nu prea e
valabilă sau cel puţin nu aşa uşor,
or în acest context „sky is the
limit” cum ar spune americanii.
Nu cred că există un avocat care
să spună „de azi înainte vreau să
reprezint pe cineva din industria
de bere sau logistică, or în acest
moment eu sunt acel Moromete
de la începutul romanului, timpul
are răbdare cu mine, drept care
nu-l zoresc inutil în această privinţă.

Cât de importantă este
încrederea, credibilitatea și
notorietatea profesională pe
care o transmite avocatul
clienților săi?

Este o discuţie foarte lungă aici,
căci oamenii sunt prin fibra lor
internă subiectivi; alegerea unui

avocat depinde de un număr
infinit de aspecte, dar toate, la
sfârşit sunt subiective.
Dumneavoastră aţi pus întrebarea
cu referire la ceea ce “transmite”
avocatul, unde iarăşi putem
divaga şi dezvolta o întreagă
discuţie, însă acest aspect joacă
într-adevăr un rol important în
relaţia avocat – client.
În aceeaşi măsura în care
alegerea unui avocat se bazează
în principal pe criteriul
notorietăţii profesionale, această
situaţie poate creşte nejustificat
aşteptările clientului. Aici
intervine posibilitatea clientului
de a decela, ce e “reclamă”, ce e
“senzaţional” şi ce este de
substanţă din notorietatea
respectivă.
Peste tot se aplică acel principiu
din sporturile de contact “eşti
bun cât ultima luptă”, ceea ce nu
este întotdeauna corect, de aceea
lucrurile nu sunt în alb şi negru.
Încrederea este un atribut
esential în relaţia dintre avocat şi
client, căci fără ea nici nu putem

discuta de o relaţie client-avocat;
important este ca această
încredere să Nu aibă la bază con -
tractul de asistenţă, ci oamenii.

Potrivit rezultatelor studiului
global “Tendințe în serviciile
juridice”, realizat de RSG
Consulting la cererea deloitte
Legal, piața serviciilor juridice
trece prin transformări radicale
datorate reglementărilor tot mai
complexe, riscului crescut în
arii multiple, evoluției
economiei digitale și  presiunii
continue privind reducerea
costurilor. Cum vedeți evoluția
pieței avocaturii în România, în
acest context? 

Îmi menţin părerea exprimată
mai sus, nu mai pot exista avocaţi
“multilateral dezvoltaţi”, adică nu
putem avea un avocat care să fie
specialist şi în petrol şi în
financiar, dar care să intre şi în
dosare de mare corupţie.
Avocaţii de farma se lovesc de
foarte multă vreme de legislaţie
stufoasă şi complexă, or în
contextul globalizării, dezvoltării
relaţiilor intra şi extra
comunitare, implicarea marilor
jucători internaţionali pe mai
toate pieţele, toate aspectele
devin din ce în ce mai complicate
şi necesită o aplicare mai
susţinută, fie că e vorba de
servicii sau producţie.
Aşadar ceea ce în anumite
domenii se întâmplă de ceva
vreme, respectiv reglementările
complexe şi multiple ce-şi pun
amprenta asupra activităţii
avocaţilor fiind necesară
specializarea lor, va trebui să se
aplice în toate domeniile pentru a
răspunde necesităţilor şi
realităţilor comerciale şi mai ales
pentru a fi competitive.

mircea Fica



Avem în vedere
punerea în
practică în
domeniul
cercetării-
dezvoltării și al
inovării a
instrumentelor
reprezentate de
parteneriatul
public-privat și
de achizițiile
inovative pentru
sectorul public.

bugetul alocat
mCI pentru 2017
răspunde strict
nevoilor curente
de continuare a
activităților
începute în anii
precedenţi, dar
lasă o marjă
foarte restrânsă
pentru lansarea
unor inițiative
noi, de mai mare
amploare.

Ați fost desemnat pentru a doua oară
ministru al cercetării. Considerați că
un minister al cercetării și inovării
trebuie să existe în permanență,
având în vedere că acest domeniu a
fost neglijat de către unii decidenți
politici de după 1989?

Faptul că un minister al cercetării și
inovării trebuie să existe în perma nen ță
este mai mult decât incontestabil. În
susținerea acestui fapt pot fi aduse o
serie întreagă de argumente, absolut
evidente:
Politicile de cercetare, dezvoltare
tehnologică și inovare, promovate
printr-un organism guvernamental
puternic și aplicate printr-o gamă vastă
de instrumente de stimulare a acestor
activități în mediul economic, instru -
men te susținute financiar printr-un
buget corespunzător, reprezintă
elementul cheie pentru realizarea unui
progres economic rapid și sustenabil
pe termen lung.
Însăși experiența proprie a României
din ultimii 26 de ani a dovedit că un
mediu economic în care cercetarea și
inovarea sunt în general absente din
obiectivele și structura activităților
proprii unei întreprinderi și sunt
considerate ca elemente “din afară”,
costisitoare și riscante și în consecință,
lipsite de interes pentru întreprindere,
nu a putut progresa pe măsura aștep -
tă  rilor și nu-și poate asigura o evoluție
sustenabilă și competitivă pe termen
lung.
Oricât de mult ar crește performanțele
sistemului public de cercetare, alcătuit

din institutele de cercetare și
universități, acesta nu poate atinge
singur performanța așteptată în
materie de impact economic, în
absența unui interes real din partea
mediului economic de a realiza
parteneriate solide și viabile, bazate pe
agende de cercetare și inovare
convenite de comun acord, pentru
perioade mari de timp. 
Același lucru este valabil în egală mă -
sură în privința politicilor de
dezvoltare la nivel sectorial, pentru
care necesitatea de a integra
componente specifice de cercetare și
inovare, atât în etapa de elaborare,
cât și, mai ales, în cea de
implementare a politicilor respective,
este mai mult decât evidentă.
Absența totală a acestora, fie 
printr-un grad scăzut de
conștientizare a importanței lor, fie
prin neglijare arbitrară, poate da
naște re uneori la implicații  grave și
chiar ireversibile (vezi cazuri cum sunt
Bechtel, Roșia Montană,  gazele de
șist etc);
În acest sens, subliniem din nou
necesitatea existenței unui organism
guvernamental puternic, prin care să
se poată susține și realiza cu succes
procesul complex de corelare și
coordonare a politicilor din domeniul
CDI cu celelalte politici din arcul
guvernamental (politicile industriale și
agrare, financiare, fiscale, din
domeniile energie, mediu, sănătate,
comunicații, transporturi etc. ),
urmărind, bineînțeles, creșterea
semnificativă și durabilă a

competitivității economice.
Faptul că este necesar ca un minister
al cercetării și inovării să existe în
permanență este desigur confirmat și
de exemplul clar și convingător al celor
mai dezvoltate state din  uniunea
Europeană – uE 15, cu mențiunea
suplimentară că în multe cazuri
cercetarea reprezintă o atribuție
transversală realizată atât prin minis -
terul dedicat, cât și prin departamen -
tele de profil din ministerele
economice, iar politicile de inovare
sunt promovate în forță, atât de
ministerul dedicat cercetării, cât și de
cel al economiei. De exemplu, în
Spania, domeniul CDI este încorporat
în ”domeniul” Competitivitate, alături
de industrie, în mod asemănător
abordării din Strategia Națională de
Competitivitate a țării noastre. Potrivit
prevederilor actualului Program de
Guvernare, creșterea competitivității
este susținută inclusiv prin instrumen -
te de promovare a transferului de
cunoștințe și rezultate ale cercetării
către beneficiari, care va fi semnifi -
cativ accelerat.

Sunteți mulțumit de bugetul pentru
2017 alocat mCI ? Se puteau acorda
sume mai mari pentru cercetare?

Bugetul alocat MCI pentru 2017
răspunde strict nevoilor curente de
continuare a activităților începute în
anii precedenţi, dar lasă o marjă foarte
restrânsă pentru lansarea unor
inițiative noi, de mai mare amploare.
În același timp, nivelul bugetului

Cercetarea trebuie 
să devină un adevărat motor
de creștere economică
Interviu cu șERbAn COnSTAnTIn vALECA, ministrul Cercetării și Inovării
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prevăzut pentru 2017 și cei doi
ani care urmează continuă să ne
îndepărteze, și mai mult, de ținta
de 1% din PIB cheltuieli publice
pentru cercetare în 2020, stabilită
prin Strategia Națională CDI
2014-2020 și asumată de
România prin Programul Național
de Reforme, în contextul
Strategiei Europa 2020. Bugetul
alocat pentru cercetare, atât în
ultimii ani, cât și cel actual, se
situează în mod constant la
aproximativ o treime față de
această țintă și tinde să se
apropie de marginea inferioară a
intervalului 0,2%-0,3% din PIB.
Dezvoltarea resurselor umane și
a infrastructurii de cercetare în
sectoarele public și privat, strict
necesare pentru ca cercetarea să
devină un adevărat motor de
creștere economică, presupune
însă o creștere constantă a
cheltuielilor publice pentru
cercetare, obiectiv prevăzut prin
actualul Program de guvernare.

în ce constă reorganizarea
comisiilor de specialitate din
subordinea ministerului
Cercetării și Inovării?

Punerea în aplicare a prevederilor
Programului de Guvernare 2017-
2020 necesită parcurgerea în
primul rând a unui proces de
ajustare corespunzătoare și
armonizare, atât a documentelor
strategice, cât și a structurilor
operaționale și a instrumentelor
de implementare a politicilor din
domeniul CDI. 
Activitățile desfășurate de către
organismele consultative ale
fostei  Autorități Naționale pentru
Cercetare trebuie puse în acord
cu actele normative in vigoare.
Reorganizarea organismelor
consultative are la bază principiul
respectării legalității pornind de la
legislația de bază. hotărârea

Parlamentului Nr. 1/2017 din 4
ianuarie 2017, pentru acordarea
încrederii Guvernului, prin care s-
a acordat încredere guvernului
pentru a pune în practică
Programul de guvernare aprobat
prin același act normativ.
- OuG nr. 1/2017 pentru
stabilirea unor măsuri în
domeniul  administraţiei publice
centrale şi pentru modificarea şi
completarea unor acte prin care,
potrivit art. 8.

Art. 8
(1) Se înfiinţează Ministerul
Cercetării şi Inovării, prin
preluarea activităţii şi  structurilor
specializate în domeniul cercetării
şi inovării de la Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice şi prin preluarea
activităţii şi structurilor de la
Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică şi Inovare.
(2) La data intrării în vigoare a
hotărârii Guvernului de organi -
zare şi funcţionare a Ministerului
Cercetării şi Inovării, Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiin -
ţifică şi Inovare se desfiinţează.

Art. 24
În cuprinsul actelor normative în
vigoare, următoarele denumiri și
sintagme se înlocuiesc după cum
urmează:
g) "Ministerul Educaţiei Naţionale
şi Cercetării Ştiinţifice" cu
"Ministerul Cercetării şi Inovării"
în cazul prevederilor care regle -
mentează activitatea în domeniul
cercetării ştiinţifice;
În aceste condiţii, reorganizarea
organismelor consultative din
subordinea Ministerului Cerce -
tării şi Inovării devine obligatorie.  
O motivaţie suplimentară pentru
reorganizare o reprezintă şi
disfuncţionalităţile apărute în
funcţionarea noilor organisme
consultative promovate

(aprobate) prin Ordin MECS în
decembrie 2016 ( Membrii
CNECSDTI numiţi prin Ordinul
MENCS nr. 5693/2016 nu au fost
de acord să analizeze   şi   să
soluţioneze   sesizările   depuse
înainte de dată emiterii  ordinului
mai sus menţionat). Din această
cauza trebuie introdusă
prevederea că noul CNECSDI să
preia şi soluţionarea sesizărilor
acumulate în perioada în care nu
a funcţionat având în vedere că în
actuală componentă CNECSDI a
refuzat preluarea acestora.
Toţi cei care acum acuză intenţia
de politizare a organismelor
consultative pot studia istoricul
acestora unde vor vedea că, de
multe ori, prevederea prin care
mandatul membrilor respecti -
velor foruri era de 4 ani, nu a fost
respectată. Astfel, ca exemplu,
chiar dacă atât în Ordinul MECTS
nr. 5514/2014, la art. 10 al
Regulamentului   de   organizare
şi funcţionare al   CCCDI  este
stipulat  faptul  că „Mandatul
membrilor  CCCDI  este de 4 ani”,
aceiaşi prevedere regăsindu-se şi
în Ordinul   MECTS nr. 5514/2011
la   art.  20   al Regulamentului de
organizare   şi funcţionare al
CCCDI,  în data de 7 decembrie
2016 a avut loc o reorganizare a
CCCDI la numai 2 ani de la
precedentă reorganizare. Mai
mult decât atât, reorganizarea
din 7 decembrie 2016 nu a avut
la baza o procedura/metodologie
de selecţie a membrilor CCCDI. 
Aş vrea să mai menţionez faptul
că eu consider neîntemeiată
îngrijorarea manifestată de unii
membri ai comunităţii ştiinţifice
care fac proces de intenţie noului
Guvern, înainte că aceste
schimbări, ajustări, să aibă loc.
Vreau să subliniez faptul că,
tocmai pentru a nu există
suspiciuni şi interpretări, eu, în
calitate de  Ministrul al Cercetării

şi Inovării nu voi face nicio
propunere privind componentă
acestor organisme consultative.
În plus, în cadrul reorganizării
organismelor consultative se va
urmări asigurarea unei
componente susţinută de
organismele din care acestea
provin prin recomandare/acord
din partea Consiliilor Ştiinţifice ale
Institutelor, Consiliului Naţional al
Rectorilor, Academiei Române şi
Academiilor de ramură, Senatelor
universitare după caz şi, de
asemenea, asigurarea unei
reprezentativităţi regionale.

Ce costuri implică această
reorganizare, financiare, umane
sau de altă natură?

Procesul de reorganizare nu este
condiționat de costuri și
intențio năm să-l finalizăm în
scurt timp, pentru a putea
beneficia pe de plin de sprijinul și
recomandările organismelor
consultative privind punerea în
aplicare a politicilor domeniului
și derularea progra me lor
curente și a celor viitoare prin
care acestea sunt implementate.

Care sunt activitățile desfășu -
rate de către organismele
consultative ale autorității de
stat pentru cercetare ce trebuie
puse de acord cu actele
normative în vigoare?

Așa cum am spus, atribuțiile
organismelor consultative nu vor
suferi modificări majore. Ele au
rolul de sprijini ministerul în
procesul de elaborare și
implementare a politicilor din
domeniul CDI. 
În acest sens, vom urmări o
delimitare cât mai clară a
responsabilității și atribuțiilor
fiecărui organism consultativ,
prin diferențiere în funcție de
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programele sau activitățile
pentru ale căror  obiective și mod
de derulare le solicităm
formularea de recomandări.

Ce reglementări suplimentare
se impun pentru a reda
cercetării tehnologice și
inovării rolul de partener al
mediului economic și pentru
creșterea absorbției fondurilor
europene?

În primul rând este vorba de
reluarea unei mai vechi inițiative,
aceea de a pune în aplicare o
prevedere existentă de multă
vreme în actul normativ de bază
din domeniul CDI: OG 57/2002.
Este vorba de înființarea Consiliu -
lui Național pentru Politica
științei și Tehnologiei, prevăzut ca
organism  consultativ în
subordinea directă a primului
ministru și care poate asigura
cadrul legal adecvat pentru o
bună corelare a politicilor CDI cu
cele din sectoarele economice, ca
și din domeniile financiar, fiscal și
de concurență.
În al doilea rând este vorba
despre reconsiderarea și
reconfirmarea rolului pe care
institutele naționale de cercetare-
dezvoltare, specializate pentru
cercetare și dezvoltare
tehnologică în diverse sectoare
trebuie să-l aibă ca avizatori sau
consultanți de specialitate în
atribuirea și derularea marilor
lucrări de interes public, inclusiv
în derularea achizițiilor de bunuri
și/ sau servicii de valori impor -
tante, în industrie, agricultură,
comunicații, transporturi,
sănătate etc.
De asemenea, avem în vedere
punerea în practică în domeniul
cercetării-dezvoltării și al inovării
a  instrumentelor reprezentate
de  parteneriatul public-privat și
de achizițiile inovative pentru

sectorul public.
un rol cu totul special revine
ministerelor economice, prin
formularea, lansarea și finanțarea
corespunzătoare a Planurilor
sectoriale de cercetare-
dezvoltare, ca instrumente
complementare Planului Național
CDI, prin care sunt promovate
obiectivele de cercetare și
inovare specifice pentru politicile
de dezvoltare la nivelul
sectoarelor respective. 

Ce activități și din ce structuri
guvernamentale a preluat
ministerul Cercetării și Inovării?
Putem spune că mCI
“moștenește” programele și
activitățile din domeniul CdI
aflate în derulare, preluate de la
fosta Autoritate națională pentru
Cercetare științifică și Inovare. 

Programele și activitățile
finanțate din fonduri de la
bugetul de stat: Planul Național
CDI, care susține inclusiv
participarea la programele CDI
internaționale, Programele
nucleu, Planul sectorial al fostului
MENCS, programele de susținere
a publicării literaturii de specia -
litate, a organizării și participării la
manifestări științifice, inclusiv
târguri și expoziții de profil,
precum și programele de
susținere a Instalațiilor de Interes
Național și a Rețelei de Transfer
Tehnologic – RENITT;
programul finanțat din fonduri
structurale, respectiv Axa
prioritară 1 – CDI în sprijinul
competitivității economice și
dezvoltării afacerilor, din cadrul
Programului Operațional
Competitivitate – POC.

Care este stadiul aplicării
Planului național de Cercetare
dezvoltare și Inovare 2015-
2020?

Potrivit prevederilor hG
583/2015, Planul Național CDI
este structurat pe următoarele
cinci programe:
Programul 1 - Dezvoltarea
sistemului național de cercetare-
dezvoltare - pentru creșterea
capacității, a calității și a
performanțelor sistemului și în
activitățile naționale de
cercetare-dezvoltare;

Programul 2 - Creșterea
competitivității economiei
românești prin cercetare,
dezvoltare și inovare - pentru a
sprijini creșterea productivității
întreprinderilor și progresul pe
lanțurile de valoare, prin CDI, în
cadrul unui sistem național de
inovare, inclusiv prin parteneriate
dintre întreprinderi și organizații
publice de cercetare
performante;

Programul 3 - Cooperare
europeană și internațională -
participarea la programe
internaționale de cercetare care
facilitează mobilitatea
cercetătorilor, circulația ideilor și
a cunoștințelor, accesul la rețele
transnaționale de colaborare,
inclusiv la instituții de cercetare
internaționale;

Programul 4 - Cercetare
fundamentală și de frontieră -
pentru a menține și dezvolta
domeniile de nișă unde
cercetarea fundamentală
românească are avantaj
comparativ și masă critică de
cercetători sau unde există
posibilități de colaborare
internațională;

Programul 5 - Cercetare în
domenii de interes strategic -
Program-suport condus de
instituții cu rol de coordonare
științifică în domenii de interes

strategic, pentru formarea și
dezvoltarea instituțiilor de
cercetare și a competențelor
naționale în domeniile de interes
strategic pentru România, în
particular în domeniile nuclear și
al cercetării spațiului.
În cursul anilor 2015-2016 au fost
lansate competiții la toate
programele din Planul Național
CDI, inclusiv la programul de
Cercetare fundamentală.
Competițiile lansate au acoperit
însă numai parțial gama de tipuri
de proiecte disponibile în cadrul
fiecărui program. un accent
deosebit a fost pus pe susținerea
dezvoltării resurselor umane și a
participării la programele
internaționale.
În continuarea derulării
programelor din Planul Naţional,
vom urmări în special lansarea
acelor categorii de proiecte care
susțin inovarea și transferul
tehnologic, inclusiv a unor
categorii noi, cum sunt cele de
susținere a aplicării invențiilor și
inovațiilor românești sau
proiectele de realizare a unor
instalații experimentale pentru
omologări de produse.

Care sunt schemele de ajutor de
stat asociate Planului național
de Cercetare dezvoltare și
Inovare 2015-2020 și care este
situația lor actuală?

Schemele de ajutor de stat
asociate Planului Național de
Cercetare Dezvoltare Inovare
2015-2020 sunt avizate de
Consiliul Concurenței și
corespund programelor incluse
în Plan, respectiv:
Schema asociată programului
Dezvoltarea sistemului național
de cercetare-dezvoltare
Schema asociată programului
Creșterea competitivității
economiei românești prin
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cercetare, dezvoltare și inovare
(inclusiv schema pentru cecuri de
inovare)
Schema asociată programului
Cooperare europeană și
internațională
Schema asociată programului
Cercetare, Dezvoltare și Inovare
pentru Tehnologie Spațială și
Cercetare Avansată - STAR
Schema asociată programului
Cercetare, dezvoltare și inovare
pentru tehnologii în domeniul
laserelor de ultra-înaltă putere –
ELI-RO
Schema asociată programului
Participare la organismele și
programele internaționale de
cercetare în domeniul atomic și
subatomic
Schema asociată programului
Cercetare dezvoltare și inovare
pentru sistemele fluvii, delte,
mări – Danubius
(Schemele pot fi regăsite pe situl
ministerului la adresa:
http://www.research.gov.ro/ro/a
rticol/1434/programe-nationale)

Considerați că trebuie
îmbunătățite programele
actuale de cercetare?

Prin programele actuale de
cercetare au fost definite și sunt
puse în aplicare o gamă foarte
largă și variată de instrumente
de finanțare a activităților de
cercetare-dezvoltare, prin tipuri
de proiecte care parcurg întregul
lanț de la identificarea soluțiilor
științifice și tehnice și până la
realizarea prototipurilor, și care
permit realizarea acestor
activități atât independent, cât și
în parteneriat, de către instituții
cu profil CDI și agenți economici. 
Așa cum am spus, componenta
asupra căreia urmează să
intervenim în mod special este
cea prin care se realizează efectiv
inovarea,  respectiv transferul și

punerea în aplicare a rezultatelor
cercetării în sectorul economic
sau social de profil, atât prin
proiectele CDI propriu-zise, cât și
prin structurile și organismele
specializate în valorificarea și
transferul rezultatelor de
cercetare, dezvoltate fie în
interiorul instituțiilor cu profil de
cercetare, fie la nivel de sector
economic sau la nivel regional,
cum sunt parcurile științifice sau
industriale destinate dezvoltării și
aplicării noilor tehnologii. 
În același sens, avem în vedere
dezvoltarea categoriilor de
instrumente de finanțare care
susțin în mod specific:
lansarea proiectelor pilot
integrate de tip top-down, cu
obiective ample de dezvoltare
tehnologică, definite în detaliu și
care urmează să fie realizate de
consorții care reunesc majorita -
tea instituțiilor de cercetare și a
agenților economici din
domeniul respectiv;
formarea structurilor integrate
cercetare-industrie, din categoria
clusterelor și alianțelor strategice
în domenii de înaltă tehnologie.
În același timp vor fi continuate
și intensificate eforturile în
direcția construirii și dezvoltării în
țara noastră a infrastructurilor de
cercetare de mari dimensiuni, de
nivel european, inclusiv în
domeniul energetic.

Ce prevede Strategia și
Programul de guvernare în
domeniul cercetării științifice,
dezvoltării tehnologice și
inovării?

Prioritățile stabilite în cadrul
SNCDI 2020, așa cum au fost
aprobate prin hG 929/2014,
precum și prevederile actualului
Program de Guvernare, deși
cuprind mai multe aspecte
specifice distincte din punctul de

vedere al instrumentelor
operaționale, urmăresc în esență
aceleași două mari obiective: 
În primul rând, creșterea rolului
domeniului CDI în susținerea
dezvoltării economice și sociale,
prin susținerea atât a dezvoltării
resurselor umane și a
infrastructurii destinate
activităților CDI din sectoarele
public și privat, cât și prin
promovarea măsurilor necesare
pentru dezvoltarea și aplicarea
pe scară largă a noilor tehnologii,
cum sunt: dezvoltarea unor
centre de excelență și a unor poli
naționali de competitivita te/
clustere în domeniile tehnologice
respective sau dezvoltarea
infrastructurii pentru transfer
tehnologic și inovare, ca de
exemplu instalațiile experimen -
tale pentru aplicații industriale
de mari dimensiuni sau parcurile
științifice și tehnologice;
În al doilea rând, afirmarea și
implicarea pe plan internațional
a comunității științifice din țara
noastră, atât prin integrarea în
programele din domeniul CDI
promovate pe plan european și
internațional (ex.: Programul
Orizont 2020 al uE, Programele
AIEA, Parteneriatul strategic cu
SuA, Programele din cadrul
CERN sau al Agenției Spațiale
Europene - ESA), cât și prin
construirea și operarea la noi în
țară a infrastructurilor de
cercetare de nivel european (ex.:
Infrastructura de Lumină
Extremă - ELI-NP; Centrul
Internațional de Studii Avansate
pentru Sisteme Râuri-Mări –
DANuBIuS-RI; Reactorul Rapid
cu răcire cu Plumb - ALFRED).

Ce atribuții are, în prezent,
Organismul intermediar pentru
cercetare și ce alte
responsabilități ar trebui
adăugate?

Organismul Intermediar CDI
funcționează ca direcție generală
în cadrul ministerului și are ca
atribuții elaborarea și
implementarea măsurilor
specifice domeniului, prevăzute
în Axa prioritară 1 – CDI în
sprijinul competitivității
economice și dezvoltării
afacerilor, din cadrul Programului
Operațional Competitivitate –
POC.
În mod concret este vorba despre
colaborarea la elaborarea POC,
elaborarea schemelor de ajutor
de stat și a ghidurilor
solicitantului, evaluarea și
selectarea proiectelor pentru
finanțare, contractarea,
moitorizarea și asigurarea
finanțării proiectelor selectate.

Considerați că este necesară
creșterea numărului de posturi
aferent ministerului Cercetării și
Inovării?

Fără discuție. În prezent
ministerul nostru, ca și alte
ministere de altfel, se confruntă
cu un serios deficit de personal
specializat, în special în direcțiile
care au în responsabilitate
programele și activitățile
finanțate din fonduri de la
bugetul de stat. 
Întărirea capacității ministerului
de a realiza cu propriul personal
gama complexă de funcțiuni și
atribuții pe care trebuie să le
îndeplinească reprezintă o
prioritate absolută.  
Este de altfel cea mai importantă
condiție pentru a asigura
îndeplinirea atribuțiilor la nivelele
de calitate și performanță care se
cer în general în ministere, dar în
special într-un minister cu acest
profil.

mircea Fica
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Intervalul de
timp mediu de la
înregistrarea
cererii până la
soluționarea
acesteia este de
8,36 luni.

Autoritatea
naţională pentru
Cetăţenie a
actualizat
protocoalele de
colaborare cu
partenerii
instituționali și a
încheiat
protocoale cu
alți parteneri.
Astfel, în anul
2016 au fost
încheiate 9
protocoale de
colaborare, în
condiţiile în
care, în întreaga
perioadă
anterioară de
existenţă a
instituţiei au fost
încheiate 12
protocoale de
colaborare. 

Câte cereri au fost înregistrate la
Autoritatea naţională pentru
Cetăţenie în anul 2016 şi care au fost
principalele motivaţii expuse pentru
dobândirea cetăţeniei române?

În cursul anului 2016 au fost
înregistrate la Autoritatea Națională
pentru Cetățenie 115.217 cereri de
redobândire/acordare/renunțare la
cetățenia română după cum
urmează: 1.285 cereri de acordare a
cetățeniei române, 113.585 cereri de
redobândire a cetățeniei române și
347 cereri de renunțare la cetățenia
română.

Care a fost numărul dosarelor
înregistrate şi analizate în 2016?

Dosare înregistrate și analizate în anul
2016 de către Comisia pentru
Cetățenie, entitate fără personalitate
juridică în cadrul ANC: 96.787.

Câte certificate de cetăţenie au fost
emise anul trecut?

Dat fiind faptul că certificatul de
cetățenie se eliberează la data
depunerii jurământului de credință
față de România care poate avea loc
la Autoritatea Naţională pentru
Cetăţenie sau la misiunile diplomatice
ale României în străinătate, putem
comunica că ANC a emis 6.129
certificate de cetățenie.

de câţi angajaţi dispune Autoritatea
naţională pentru Cetăţenie?
Consideraţi că este necesară o
suplimentare a numărului
acestora?

În cadrul Autorităţii Naţionale pentru
Cetăţenie la sediul central și birourile
teritoriale din Suceava, Iași și Galați
sunt încadrate 81 persoane.

în ce interval de timp sunt
soluţionate, în medie, cererile
depuse la AnC?

Intervalul de timp mediu de la
înregistrarea cererii până la
soluționarea acesteia este de 8,36
luni.

Credeţi că este necesară
modificarea şi completarea Legii
cetăţeniei române nr. 21/1991?

ANC a participat la elaborarea, sub
coordonarea Ministerului Justiției, a
unui proiect de modificare și
completare a Legii cetățeniei române,
respectiv a art. 9 în baza căruia s-au
transcris actele de stare civilă.                                                                     
Propunerea legislativă urmărește,
pe de o parte, clarificarea textului
de lege, iar pe de altă parte,
corelarea cu prevederile Convenției
Europene a Cetățeniei care
stabilește că fiecare stat parte
trebuie să faciliteze în dreptul său
intern dobândirea cetățeniei sale de
către copii, în cazul în care unul
dintre părinți dobândește sau a
dobândit cetățenia sa, împrejurare
care se corelează cu două dintre
cele patru principii de bază ale
Convenției Europene privind
drepturile copilului și anume, non-
discriminarea și devotamentul față
de interesul superior al copilului.

Prin ce modalităţi pot fi verificate
posibilele acte false depuse la
dosarele de obţinere a cetăţeniei
române?

În contextul cooperării internaționale
(România – Republica Moldova)
inițiate de Ministerul Justiției,

reprezentanți ai Autorității Naționale
pentru Cetățenie au avut mai multe
întâlniri de lucru cu partenerii
instituționali în materie de stare civilă
și cetățenie din Republica Moldova.
Scopul întâlnirilor l-a constituit
identificarea unor modalități de
colaborare între Autoritatea
Națională pentru Cetățenie și
autoritățile moldovene emitente ale
actelor care stau la baza întocmirii
dosarului de redobândire a cetățeniei
în vederea preîntâmpinării unor
situații de obținere în mod fraudulos
a cetățeniei române.
Ca urmare a acestor întâlniri
bilaterale, la nivelul Autorității
Naționale pentru Cetățenie sunt
utilizate materialele informative
transmise de către autoritățile din
Republica Moldova cu privire la
elementele distinctive ale
documentelor de identitate și de
stare civilă. Pentru verificarea actelor
prezentate de către solicitanți la
depunerea dosarului privind
cetățenia română se folosesc lămpi
uV pentru verificarea documentelor.
De asemenea, în cazurile în care se
impun, se efectuează verificări ale
documentelor pentru confirmarea
autenticităţii de către instituţiile
emitente, conform normelor de
cooperare internațională.

Cum decurge colaborarea cu
instituţiile implicate în procesul de
acordare a cetăţeniei române?

Autoritatea Naţională pentru
Cetăţenie a actualizat protocoalele

Anul trecut 
au fost emise 6.129
certificate de cetățenie
Interviu cu AndREI TInu, Președinte, Autoritatea naţională pentru Cetăţenie 



de colaborare cu partenerii
instituționali și a încheiat
protocoale cu alți parteneri.
Astfel, în anul 2016 au fost
încheiate 9 protocoale de
colaborare, în condiţiile în care,
în întreaga perioadă anterioară
de existenţă a instituţiei au fost
încheiate 12 protocoale de
colaborare. Cooperarea cu
Serviciul de Stare civilă din
Republica Moldova s-a
concretizat prin întâlniri de
lucru desfășurate de
reprezentanții Autorității cu
partenerii instituționali în
materie de stare civilă din
Republica Moldova în cursul
anului 2016. Scopul întâlnirilor
l-a constituit identificarea unor
modalități concrete de
colaborare între Autoritatea
Națională pentru Cetățenie și
autoritățile moldovene
emitente ale actelor care stau la
baza întocmirii dosarului de
redobândire a cetățeniei în
vederea preîntâmpinării unor
situații de obținere în mod
fraudulos a cetățeniei române.
În acest context, conducerea
Serviciului de Stare Civilă din
Republica Moldova ne-a
transmis materiale privind
elementele distinctive ale
formularelor utilizate pentru
eliberarea certificatelor /
extraselor de stare civilă și a
fost agreată crearea unei
adrese de e-mail dedicată
verificării, cu celeritate a actelor
de stare civilă. În premieră, a
fost asigurată în Republica
Moldova pregătirea a doi
angajați ai ANC, în domeniul
actelor de stare civilă emise de
către autoritățile din Republica
Moldova - pentru prima dată au
fost stabilite relații de
cooperare cu Agenţia Digitală a
României, Ministerul
Comunicaţiilor şi pentru
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Societatea Informaţională și cu
organizațiile neguvernamentale
- Asociația Novapolis, Centrul
Cultural European Româno -
Panarab, în vederea promovării
rolului şi scopului Autorităţii în
furnizarea serviciului public.

Câte persoane au renunţat la
cetăţenia română şi câte au
solicitat redobândirea
cetăţeniei române în 2016? La
câte persoane le-a fost retrasă
cetăţenia română în acelaşi
interval de timp?

În anul 2016 au fost înregistrate
347 cereri de renunțare la
cetățenia română și 113.585
cereri de redobândire a
cetățeniei române.  În cursul
anului 2016 a fost retrasă
cetățenia română unei
persoane.

Câte persoane din Republica
moldova au primit anul trecut
cetăţenia română?

Din totalul cererilor soluționate
pozitiv în anul 2016, 61.238
cetățeni moldoveni au
redobândit sau li s-a acordat
cetățenia română

Există în cadrul AnC o evidenţă
a sportivilor care au solicitat şi
dobândit cetăţenia română? 

Persoana fără cetăţenie sau
cetăţeanul străin care poate
contribui în mod semnificativ la
promovarea imaginii României
prin performanţe deosebite în
domeniul sportului, poate
solicita acordarea cetățeniei
române, cu posibilitatea stabilirii
domiciliului în ţară sau cu
menţinerea acestuia în
străinătate, dacă solicitantul va
reprezenta România în loturile
naţionale.

Cererea de acordare a cetăţeniei
române întemeiată pe
dispoziţiile art. 8.2 se depune la
Ministerul Tineretului şi
Sportului, în calitate de unică
autoritate publică care

formulează propuneri privind
acordarea cetăţeniei române în
baza acestui articol. Ministerul
Tineretului şi Sportului
înaintează Comisiei pentru
cetăţenie din cadrul Autorităţii

Naţionale pentru Cetăţenie
cererea însoţită de actele
doveditoare şi de propunerea
privind acordarea cetăţeniei
române. Comisia pentru
cetățenie întocmește un raport
care este înaintat Ministerului
Tineretului şi Sportului. Pe baza
raportului Comisiei pentru
cetățenie, Ministerul Tineretului
şi Sportului propune Guvernului
acordarea cetăţeniei române
persoanei în cauză printr-o
hotărâre de Guvern, care va fi
publicată în Monitorul Oficial.  
Au fost înregistrate 19 solicitări
de acordare a cetățeniei române
în conformitate cu art. 8.2 și
dintre acestea pentru 5
persoane s-a acordat cetățenia
română.   

Autoritatea de management
pentru Programul Operaţional
Capacitate Administrativă (Am
POCA) a anunţat în noiembrie
2016 deschiderea unei linii de
finanţare pentru consolidarea
unui management integrat la
nivelul sistemului judiciar,
printre entităţile vizate fiind şi
Autoritatea naţională pentru
Cetăţenie. va accesa AnC
finanţarea amintită?

urmare a petiţiei adresate
Autorităţii Naţionale pentru
Cetăţenie și înregistrată cu nr.
5293/ANC/13.02.2017,  vă
facem cunoscute următoarele
date: Autoritatea Naţională
pentru Cetăţenie va accesa
finanțarea pentru consolidarea
unui management integrat la
nivelul sistemului judiciar prin
Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional
Capacitate Administrativă (AM
POCA), proiect depus prin
Ministerul de Justiție. 

mircea Fica
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despăgubiri 
cu termene amânate 

v alorificarea în numerar a
punctelor emise  de
Autoritatea Naţională pentru

Restitutirea Proprietăţilor (ANRP) a
devenit din soluţia de ultima
instanţă, singura realistă.    
Legea 165/2013 privind măsurile
pentru finalizarea procesului de
restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în
mod abuziv în perioada regimului
comunist are prevăzute mai multe
modalităţi de despăgubire, dar
amânarea unor termene, chiar şi în
mod  repetat,  a făcut ca deţinătorii
să aibă prea puţine pârghii la
dispoziţie de a beneficia de
reparaţii după decenii de aşteptare. 
Legea prevede că este prioritară

restituirea în natură (articolul 1),
însă, nici la patru ani de la
aprobare, procesul de retrocedare
nu a fost finalizat. În forma sa
iniţială, actul normativ prevedea ca
inventarierea imobilelor şi
terenurilor pentru restituirea în
natură să se finalizeze până la 1
ianuarie 2016. Termenul a fost
prorogat mai întâi până în ianuarie
2017, după care s-a mai introdus o
amânare până în prima lună din
2018.
În situaţia în care retrocedarea în
natură nu este posibilă,
despăgubirea se face prin puncte, a
căror valoarea nominală este de un

leu. Aceste puncte, eliberate în
baza dosarelor aprobate de
Comisia Națională pentru
Compensarea Imobilelor, pot fi
valorificate fie în numerar, de la
buget, fie prin participarea la
licitaţii pentru active ale statului-
clădiri şi terenuri. Însă până în
prezent nu s-a  organizat nicio
licitaţie şi după toate
probabilitățile, pe termen scurt, nu
se întrevăd şanse. Ca şi la
restituirea în natură au apărut mai
multe amânări. Termenul la care
licitaţiile trebuiau demarate a fost
stabilit prin Legea 165/2013 pentru
ianuarie 2016, dar, prin ordonanță
de urgență, a  fost amânat cu un
an. un nou termen care a trecut și
el. Condiția pentru demararea
licitaţiilor săptămânale este ca
Fondul Național al terenurilor
agricole și al imobilelor să devină
funcțional. Dar fără cadastru și
intabulare valabilă la nivel național
este imposibil de ținut o evidență
clară a activelor. În plus la nivelul
administrațiilor locale nu a fost
finalizat procesul de restituire în
natură astfel încât să se transfere
către Agenția Domeniilor Statului
terenurile și imobilele rămase,
pentru a fi incluse în Fondul
Național.
Singura măsură de compensare
prin puncte care nu a suferit încă

Articol de OvIdIu fER, Partener, Alpha Quest
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amânări este cea de
valorificarea în numerar, prin
titluri de plată de la buget. Din
această perspectivă,
modificările legislative de până
acum, chiar au fost în favoarea
deținătorilor. Dacă inițial erau
prevăzute plăți în șapte ani, în
tranșe de 14%(16% în ultimul
an) începând din ianuarie
2017, ordonanța de urgență
nr. 98 din 2016 a stabilit
achitarea în cinci ani(tranşe
egale de 20%). Însă ca şi în

cazul celorlalte prevederi ale
legii, este posibil ca termene
viitoare să fie prorogate şi la
conversia în numerar a
punctelor ANRP.   Fiind singura
formă viabilă de compensare
din partea statului, există
riscul ca, din raţiuni ce ţin de
constrângerile bugetare, unele
tranşe să fie amânate dacă
plăţile solicitate vor fi foarte
mari. Până în prezent s-au
emis 2,2 miliarde de puncte si
potrivit estimărilor vor mai fi

acordate circa 3,5 miliarde de
puncte. 
În scenariul maximal, în care
sunt acordate toate punctele
şi toţi deţinătorii solicită
conversia în numerar, atunci o
tranşă anuală poate ajunge la
1,1 miliarde de lei.
Riscurile sunt mari şi pentru a
le evita, punctele pot fi
valorificate cu plata pe loc,
prin tranzacţii făcute cu
discount. Deja 15% din
punctele emise au fost

vândute de deţinători care au
preferat să încaseze o singură
dată o sumă mai mică în loc să
aştepte plăţi eşalonate şi
incerte din partea statului. Cel
mai mare preţ  de pe piaţa
alternativă este de 0,5 lei/
punct, stabilit printr-o ofertă
publică inițiată de fondul de
investiții Alpha Quest. E un
preț cu 20% mai mare decât
cel obișnuit.Vânzarea se face
prin tranzacții notariale care
nu implică niciun comision
pentru vânzător.  Mai multe
detalii despre oferta publică la
adresa:
http://www.alphaquest.ro/ofe
rta-publica-de-cumparare/. 
Alpha Quest este cel mai mare
investitor instituțional în
puncte ANRP. Fondul este
reprezentat în România de
Ovidiu Fer, care are o
experiență de peste 10 ani pe
piețele emergente, experiență
dobândită în cea mai mare
parte la Wood&Company, un
fond de investiții activ în
Europa Centrală și de Est. 
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CfR marfă deţine
un parc de
material rulant
format din
aproximativ 
900 locomotive
şi 31.000 de
vagoane.

Traficul
internaţional
derulat de CfR
marfă la nivelul
anului 2016 a
reprezentat 7,1%
din totalul
volumului de
marfă
transportat 
de societate,
respectiv 
1,74 mil. tone.

Aţi preluat de puţin timp
conducerea Societăţii naţionale
de Transport  feroviar de marfă
CfR marfa - S.A., activând anterior,
în cadrul societăţii, ca director
economic. Ce vă propuneţi să
faceţi în această nouă calitate?

Aşa este, am fost numit în funcţia
de director general interimar din
data de 20 decembrie 2016. Aşa
cum ati menţionat şi dvs., anterior
acestei numiri am  ocupat funcţia
de Director Departament Economic
Financiar, iar din această poziţie
sunt familiarizat cu activitatea
societăţii, în special cu indicatorii
financiari, care primează în orice
analiză, iar experienţa acumulată
aici mă îndreptăţeşte să cred că
există soluţii  şi la CFR Marfă.

Ce poziţie ocupă, în prezent, SnTfm
CfR marfă SA pe zona de transport
feroviar de marfă din România?
Care este cota ei de piaţă?

CFR Marfă operează pe o piaţă
puternic concurenţială, piaţă care
s-a dezvoltat constant în cei 17 ani
de la liberalizare, în anul 2000. Pe
această piaţă concurează în condiţii
libere de piaţă alţi 24 de operatori
privaţi de transport feroviar de

marfă. CFR Marfă este lider de
piaţă cu o cotă de 45,7% în funcţie
de volumul de marfă transportat.

Care sunt rezultatele economico-
financiare ale CfR marfă pe anul
2016?

Nu vă spun un lucru neştiut dacă
afirm că CFR Marfă este o societate
cu o situaţie financiară destul de
dificilă. Încă nu pot înainta cifre pe
2016, având în vedere faptul că
situaţiile financiare nu sunt încă
finalizate, dar vă pot spune că
exerciţiul 2015 a fost încheiat cu o
pierdere de 159 mil. lei.

Ce măsuri de reorganizare şi
diminuare a costurilor a luat
conducerea societăţii pe
parcursul anului 2016?

După cum probabil ştiţi, în 2016
societatea a avut management
privat, numit în baza OuG
109/2011, aprobată prin Legea
111/2016. A existat un Plan de
Administrare aprobat, care
prevedea un program de
restructurare şi reorganizare, un
proces complex care se întindea pe
o perioadă de 4 ani. Din acesta, 
s-au implementat parţial o serie de

măsuri, printre care vă pot
enumera: demararea  unor
demersuri oficiale privind
deblocarea unor situaţii între
diferite entităţi de stat, optimizarea
activităţii de exploatare,
îmbunătăţirea sistemelor
informatice şi promovarea
comunicării în sistem electronic.

Care este nivelul creanţelor
neîncasate şi care sunt
cheltuielile de exploatare?

CFR Marfă are de recuperat de la
debitorii săi creanţe în valoare
totală de 586,85 mil. lei, pentru
care s-au depus toate măsurile
legale în vederea recuperării.
Cheltuielile de exploatare s-au
ridicat la nivelul anului 2015 la
valoarea de 983,63 mil. lei.

CfR marfă a beneficiat recent de
un ajutor de stat în valoare de 380
milioane euro. Când va putea fi
acesta returnat?

În anul 2013, Comisia Europeană a
fost de acord cu conversia
datoriilor în valoare de 1,7 miliarde
lei, cu condiţia continuării
procesului de privatizare, proces a
cărui reluare va fi decis la nivelul

CfR marfă 
este lider de piaţă 
cu o cotă de 45,7%
Interviu cu PAvEL bĂRCuLEŢ, director General, CfR marfă
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Ministerului Transporturilor,
acţionarul CFR Marfă. 

Ce investiţii are în vedere CfR
marfă pentru 2017? 

Valoarea totală prevăzută în
proiectul de Buget de Venituri
şi Cheltuieli pentru anul  2017
pentru investiţii este de
78.000.000 lei, din care peste
70% reprezintă rambursări de
rate aferente creditelor pentru
investiţii. Din acestă sumă un
procent de până la 30%
reprezintă  suma disponibilă
pentru obiectivele incluse în
Planul de investiţii pe anul
2017.
Priorităţile noastre de investiţii
vizează obiective ce
influenţează în mod direct
procesul de transport feroviar
de marfă, astfel:
Modernizarea materialului
rulant existent (96,% din
valoarea totala a planului de
investiţii o reprezintă
modernizarea de locomotive şi
vagoane), dar şi modernizarea
bazei materiale existente.

Ce trafic internaţional de
transport marfă are
societatea?

Traficul internaţional derulat
de CFR Marfă la nivelul anului
2016 a reprezentat 7,1% din
totalul volumului de marfă
transportat de societate,
respectiv 1,74 mil. tone.

Câte locomotive şi vagoane
pentru transportul mărfurilor
a închiriat SnTfm CfR marfă în
decursul anului 2016?

CFR Marfă a închiriat un
număr mediu lunar de
aproximativ 600 de vagoane,
la nivelul anului 2016, vagoane

pe care CFR Marfă nu le are în
parcul active în număr
suficient. Acestea sunt
necesare desfăşurării în
condiţii optime a contractelor
de transport pe care
societatea le are cu clienţii săi.
Nu s-au închiriat locomotive.

Care sunt serviciile de
transport combinat ale CfR
marfă şi ce profitabilitate au
acestea?

CFR Marfă oferă servicii de
transport în trafic combinat,
respectiv transport într-o
singură unitate de încărcare,
folosindu-se cel puţin două
moduri de transport (de ex.
cale ferată-auto), astfel încât
marfa să nu mai suporte
manipulări intermediare pe tot
lanţul de transport. 
unitate de transport
intermodal (uTI) poate fi
containerul de mare
capacitate, cutia mobilă sau
semiremorca mobilă.
CFR Marfă a transportat 7,35%
din totalul mărfurilor
transportate la nivelul anului
2016 prin intermediul acestui
tip de transport.

Cât reprezintă parcul de
locomotive şi parcul de
vagoare al CfR marfă?

CFR Marfă deţine un parc de
material rulant format din
aproximativ 900 locomotive şi
31.000 de vagoane.

Care sunt măsurile pentru
protecţia mediului luate de
conducerea CfR marfă?

CFR Marfă îşi desfăşoară
activitatea în baza Sistemului
de Management de Mediu
certificat  RAC/IQNet în

conformitate cu cerinţele
standardului SR EN ISO
14001:2005 şi deţine
autorizaţia de mediu
nr.1/2010 revizuită în data de
10.06.2011, emisă de Agenţia
Națională pentru Protecţia
Mediului care prevede
desfăşurarea activităţii de
transporturi de marfă pe calea
ferată.De asemenea
subunităţile T/V ale CFR Marfă
funcţionează având autorizaţii
de mediu/autorizaţii/notificări
emise de autorităţile
teritoriale cu competenţe în
domeniul mediului şi al
gospodăririi apelor.
CFR Marfă este permanent
preocupată de problematica
din domeniul protecţiei
mediului şi participă activ la
dezvoltarea durabilă prin
respectarea angajamentelor
asumate conform Declaraţiei
uIC Transport & Mobilitate
Durabile.
Printre direcţiile de acţiune
promovate la nivelul CFR
Marfă enumerăm:
Reducerea impactului
activităţii de transport
feroviar de marfă asupra
mediului prin revizuirea
tehnologiilor de lucru,
utilizarea mai eficientă a
energiei, a resurselor în
general şi atenta gestionare
a diverselor categorii de
deşeuri.
Realizarea unor programe
de măsuri (adaptate atât
aspectelor de mediu
semnificative identificate cât
si cerinţelor legale şi altor
cerinţe de mediu aplicabile)
care să conducă la
ameliorarea calităţii
factorilor de mediu.
urmărirea calităţii
factorilor de mediu prin
programe de monitorizare

adaptate specificului
structurilor CFR Marfă,
concomitent cu îmbunătă-
ţirea metodologiei de control
a potenţialilor poluanţi.
Autorizarea, respectiv
reautorizarea (acolo unde
este necesar) structurilor CFR
Marfă care desfăşoară
activităţi cu potenţial impact
asupra mediului; menţinerea
valabilităţii autorizaţiilor
obţinute în domeniul
mediului.
Pentru anul 2017 CFR
Marfă are în vedere
menţinerea gradului de
conformare cu cerinţele
legale şi  alte cerinţe privind
mediul, menţinerea
certificatului pentru sistemul
de management de mediu şi
permanenta îmbunătăţire  a
componentei mediu din
cadrul Sistemului de
Management Integrat pe
care societatea îl are
implementat.

Când credeţi că ar putea fi
reluat procesul de privatizare
a societăţii? Se poate avansa
un termen realist pentru
privatizare? Care ar putea fi
valoarea pachetului de
acţiuni care va fi vândut şi
prin ce  metodă de
privatizare?

CFR Marfă este o societate pe
acţiuni având ca acţionar unic
statul român care îşi exercită
această calitate prin
intermediul Ministerului
Transporturilor. În această
calitate, singura entitate care
hotârăşte reluarea procesului
de privatizare şi strategia de
privatizare este Ministerul
Transporturilor.

mircea Fica
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0722747237 (vodafone)
0741242450 (Orange)
0745033554 (Telekom) 

de la 1 februarie 2017,
1.269.259 de angajaţi au
beneficiat de creşterea

salariului minim la 1.450 lei, iar
alţi 62.000 se vor bucura de
stimulentul de reinserţie, care a
fost majorat de la 500 la 650 lei.
De asemenea, funcţionarii din
administraţia publică locală au
beneficiat de o creştere salarială
de 20%, tot începând de la 1
februarie 2017, iar salariile din
învăţământ şi sănătate au crescut
cu 15% şi până la finele lui 2017
vor creşte cu încă 15%, conform
precizărilor făcute de  ministrul
Muncii , Lia Olguţa Vasilescu. Nici
pensionarii nu au fost uitaţi, în
contextul în care 5.076.774 de
persoane vor beneficia de
creşterea punctului de  pensie  la
1.000 lei, de la 1 iulie 2017.

Pe agenda de lucru a guvernului a
fost trecută şi înfiinţarea unui
fond de premiere, care să
reprezinte 5% din valoarea
bugetului pentru salarii din
fiecare instituţie publică. În acest
fel, funcţionarii publici vor fi
premiaţi pentru performanţe. De
asemenea, guvernarea
intenţionează  să ofere medicilor
de la ATI (Anestezie Terapie
Intensivă) un salariu majorat,
până la echivalentul a 3.600 de
euro pe lună.

Proiectul legii salarizării a fost
prezentat în cursul zilei de luni

(06.03.2017) sindicatelor din
Ministerul de Interne, iar acesta
arată că vor exista creşteri
salariale graduale până în anul
2021.

În acest sens, cea mai mare
majorare este pentru gradul de
soldat din MApN, de 267%, în
timp ce la MAI, creşterea cea
mai mare va fi la funcţia de
plutonier major, de 126%, după
cum ne informează Mediafax.

Aceste majorări graduale în
următorii patru ani, vor fi
diferite pentru salariaţii
Ministerului Afacerilor Interne
(MAI) şi Ministerului Apărării
Naţionale (MApN), iar la sfârşitul
anului 2021, cele două categorii
vor avea aceleaşi salarii. Pentru
adjuncţii SIE şi SRI, majorările
vor fi de 10% (în 2018), respectiv
de 15% (2021).

Conform proiectului prezentat
sindicatelor, salariile vor creşte şi
pentru personalul din sistemul
penitenciar, motivat de faptul că
s-a ajuns la un deficit de 8.000 de
oameni, iar un salariat  a ajuns să
păzească în medie 300 de
deţinuţi.

Au fost stabilite reglementări şi
în privinţa salariilor primarilor,
demnitarilor şi viceprimarilor,
modul de calcul al salariilor
acestora urmează să pornească
de la salariul mediu pe
economie, iar acesta va fi un
capitol separat al legii salarizării
unitare, aspect precizat de
ministrul muncii, Olguţa
Vasilescu, în timpul şedinţei de
guvern. În prezent, demnitarii,
primarii şi viceprimarii au
indemnizaţii care nu cuprind
niciun fel de sporuri, nici măcar
sporul de vechime.

În ceea ce îi vizează pe bugetari,
aceştia urmează să beneficieze de

Propuneri legislative 
pentru salarizare până în anul 2021
Articol de AdRIAnA mIHAELA AnTOnEvICI, director General, HR Star 2005



creşteri salariale egale,
respectiv creşterea salariului
minim la 1.750 de lei, iar
pentru fiecare ucenic
angajat  timp de 3 ani salariul
va fi echivalentul a 250 de
euro lunar. Guvernul a
anunţat că salariul mediu la
stat ar putea ajunge la suma
de 5.000 de lei până în anul
2020, iar pensiile se vor
majora cu 60%, în acest
răstimp.

De asemenea, ministrul
Muncii a menționat în cadrul
unui interviu acordat pentru
Mediafax proiectele de lege
care sprijină tinerii în
vederea obţinerii unui loc de
muncă şi a dat detalii
referitoate la legea unică a
salarizării care trebuie să fie
aprobată până în iulie 2017.

Întrebată de reporterul
Mediafax cum vor putea fi
suportate de stat toate
aceste majorări, ministrul a
răspuns că bugetul a fost
deja discutat, iar ministerul
Finanţelor susține această
sumă. Este vorba despre 32
de miliarde de lei, care vor fi
alocați în acest sens. Olguța
Vasilescu a men ționat că
totul este "suportabil pentru
bugetul de stat." 

De ce s-ar porni de la o bază
diferită  de salarizare, așa
cum se vehiculează în
prezent? "Pentru că în
mediul bugetar nu ai
posibilitatea să-ți negociezi
salariul, îl ai printr-o lege
unică de salarizare, în mediul
privat dacă ești foarte bun
profesionist, poți să-ți
negociezi salariul direct cu
angajatorul", a concluzionat
Ministrul Muncii. 

În mediul privat, salariile au
crescut în medie cu 3,7% în
2016, nivel ușor mai scăzut
decât majorarea de 3,9%
planificată inițial de
companii, iar anul viitor ar
putea crește cu 3,8%, arată
datele unui studiu salarial și
de beneficii realizat de PwC.
Așadar, „Observăm că
sectorul privat rămane
prudent în privința creșterilor
salariale, semn că lecțiile din
perioada crizei au fost
însușite, iar companiile vor să
păstreze ritmul creșterilor
salariale în linie cu câștigurile
de productivitate și având o
viziune pe termen lung, fără
a se lăsa influențate de
elemente conjuncturale care
stimulează creșterea pe
termen scurt”, a declarat
horațiu Cocheci, senior
manager, liderul Echipei de
Servicii de Consultantă în
Resurse umane, PwC România.

Cele mai mari creșteri
salariale medii au fost
acordate în sectorul de retail
(4,3%) și al bunurilor de larg
consum (5,8%), în vreme ce
creșteri sub media pieței au
fost înregistrate în sectorul
bancar (2,6%). Potrivit
studiului citat, cele mai mari
salarii la nivel entry-level
pentru angajații cu studii
superioare sunt oferite de
companiile participante din
sectorul farmaceutic (3.700
lei brut), în vreme ce băncile
remunerează angajații
entry-level cu mai puțin de
jumătate din această sumă
(1.800 lei brut). Salariile
entry-level pentru angajații
cu studii medii variază între
1.400 și 1.600 de lei în
funcție de sector. 29%
dintre participanții la studiu
efectuează majorări salariale
pentru angajații entry-level
după terminarea perioadei

de probă. Ca nivel, bonusul
de performanță variază de la
9% din salariul anual pentru
angajații blue-collar
(persoane care poartă
uniformă și practică muncă
manuală-n. r.) până la
aproape 40% din salariul
anual pentru angajații din
top management. Pentru
angajații din vanzări,
bonusurile de performanță
echivalează cu o treime din
salariul anual. un procentaj
de 23% dintre companiile
participante la studiul
PayWell România 2016 oferă
posibilitatea unui program
de muncă flexibil (în
creștere față de anii
anteriori), 13% oferă
posibilitatea muncii de
acasă, iar 8% au programe
mai scurte de lucru în zilele
de vineri, tendințe în
creștere față de anii
anteriori.
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împlinim anul acesta 60 de
ani de la începutul
construcției europene.

Părinții fondatori ai acesteia
subliniau atunci că legătura
profundă, explicativă, a
existenței atât de speciale a
continentului european este
dată de o spiritualitate (cultură)
comună. Cu toate acestea,
tocmai factorul evident de
coeziune a fost trecut când lent,
când abrupt, într-un obscur plan
secundar. 

Mai mult, această carență a fost
explicată cu ajutorul unei
formulări a marelui gânditor
german Jürgen habermas, care
exprima sub forma unei utopii,
într-un faimos text al său din
1992: „patriotismul
constituțional european” ce ar fi
urmat „depășind istoria, cultura
și identitățile naționale”,
transformând cetățenii
continentului în europeni
„autentici integrați”. Bilanțul
evenimentelor recente ne
îndeamnă să observăm
eliminarea mult prea grăbită a
transcendenței comune în
paralel cu numărarea crizelor ce
ne macină. Indiferent de
circumstanțele politice și
economice ale ultimilor
cincisprezece ani, europenii nu

s-au identificat statistic ca fiind
„numai europeni” decât în
proporție de 4%, dar „numai
naționali” și eventual, „naționali
și europeni” undeva între 
82-84%. 

Cifrele ar trebui să ne grăiască
de la sine că fără acel
fundament cultural (spiritual)
pus la încercare pentru stabilirea
inițială a coeziunii, nu se putea
naște o nouă identitate de tip
european. uitarea trecutului și a
reperelor formative ale nașterii
europene face astăzi ca noi, spre

deosebire de americani (să nu
uităm, nicio clipă, la origine
Europeni!) să nu putem rosti
laolaltă: “We, the people”!
Esența europenității care ar fi
creat „etnosimbolismul
european” era tocmai zestrea
noastră culturală comună. Din
aceste motive, cred cu tărie că a
venit momentul să întocmim
laolaltă, toate institutele
culturale europene, un proiect
solid și funcțional de
reconstrucție culturală. Iar
latinitatea reprezintă
componenta necesară a acestui

Limba latină, 
prima instituție a Europei
Articol de RAdu bOROIAnu, Președinte, ICR www.icr.ro

Cred cu tărie că
a venit momentul
să întocmim
laolaltă, toate
institutele
culturale
europene, un
proiect solid și
funcțional de
reconstrucție
culturală
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proiect. Perspectivele
creează realitatea, iar
conceptele pot să se
substituie acesteia. În teoria
modernă a geopoliticii, cât
și a relațiilor internaționale,
subiectivul, construcția,
emoția sau spiritualul ocupă
primul plan. 

Or, în acest domeniu, poate
și cred că trebuie să
intervină hotărâtor EuNIC,
sumă încă formală a ceea ce
reprezentăm separat, a
culturilor naționale
europene.

Proiectul ce vi-l propun, și
anume Limba latină, prima
instituție a Europei, nu
pune deloc accentul
lingvistic pe latinitate sau pe
valoarea de răspândire
globală a limbilor neolatine,
ci pleacă de la constatarea
simplă că limba latină,
purtătoare asumată și
instrument remarcabil de
difuzare a multiplei
creativități ante-fondatoare
a Greciei antice, a fost cea
care în timp a oferit
frontierele spirituale și apoi
politice continentului nostru
și l-au făcut să devină,
pentru multe secole, focarul
de inteligență al lumii
întregi, nelăsând să fie
înghițit, înșfăcat de ceea ce
unii lideri politici trufași
numesc astăzi EuRASIA.
Trecutul a fost și este clar. 

Poate fi însă limba latină în
continuare liantul unui
spațiu european ce pare a fi
plecat de la premisa
„unitate, diversitate”?
Pornită dintr-un loc obscur
al unei peninsule
mediteraneene acum

aproape 3000 de ani,
latinitatea domină lumea de
astăzi nu prin forța brută
sau politica de forță, ci prin
forța de comunicare a
culturii și a valorilor
spirituale acumulate în
timp. Prin prezența discretă,
dar persistentă a
conjugărilor sale, gramatica
limbii latine a devenit
matricea gândirii logice.
Prezență inevitabilă și
inextricabilă la fiecare pas,
la fiecare gând, la fiecare
expresie. 

Limba latină a început ca o
lingua franca și a devenit
limbaj subliminal universal,
nu prin valoarea ei duală,
ci, cum aminteam, prin
logica inculcată gândirii
umane. Culturile germanice
sau anglo-saxone, aparent
diferite de cele neolatine,
se află evident sub imperiul
latinității și trebuie adus
aici exemplul edificator al
spațiului lor educativ,
spațiul cel mai performant
în opinia mea și care cred
că își datorează
performanța și studiului
neîntrerupt al limbii latine,
indiferent de specificul
școlilor și al formărilor
profesionale. 

Acest spațiu educativ a pus
în evidență că aproape
toate științele, de la cele ale
naturii, la cele umaniste și
cele exacte, au un cod
genetic latin. și, pentru a
veni în contemporaneitatea
imediată, să spunem că 80%
din terminologia primei
pagini din Word este de
origine latină și, pe măsură
ce înaintăm în mediul
virtual drag

postmodernității, proporția
este egalată sau întrecută. 

Proiectul ce vi-l propun ca
etapă de evoluție a
activității noastre comune
mixează transcendența
culturală latină cu cea de-a
doua componentă esențială
a culturii europene,
cosmopolitismul. Atât în
formulele lui antice, cât și în
cele moderne - fără a mai
vorbi de manifestările sale
contemporane -
cosmopolitismul a fost mai
mult decât European,
aproape Eurocentric, și nici
nu avea cum să fie altfel
câtă vreme cultura
europeană este constitutivă
lumii întregi, iar viziunea
cosmopolită se dovedește a
fi o forma mentis, o
constantă a concepției
despre lume a elitelor
noastre intelectuale. De la
stoicii Greciei antice la
Seneca, de la
cosmopolitismul implicit al
credințelor iudeo-creștine la
marii umaniști și artiști ai
Renașterii, de la Dante și
Petrarca, la Shakespeare și
Cervantes, la Voltaire,
Camões, Thomas hobbes,
de la Copernic, Comenius și
Dimitrie Cantemir, de la
Montesquieu, Kant și
Goethe, la Eminescu și
Petöfi, la filosofii și scriitorii
din secolul XX, această
concepție generoasă de
acceptare a diferențelor și
de deschidere către Celălalt
a străbătut și a articulat
spiritul European. În fața
fenomenelor globale ale
momentului nostru istoric
ce ne hărțuiește zilnic,
trebuie să aducem în prim-
plan redefinirea atitudinii

cosmopolite ca forță
modelatoare și, alături de
latinitate, ca liant coeziv
European.

Iată deci, cele două mari
componente ale unui proiect
ce dă sens și dimensiune
asocierii noastre în EuNIC,
cu adevărat globală, și pe
care vă propun a-l construi
în următorii doi ani prin
cercetare multidisciplinară,
Institutul Cultural Român
asumându-și să organizeze
debutul dezbaterilor și
aspectele lor conclusive în
doi ani de zile consecutivi.
Probabil va trebui să
elaborăm prin atragerea
Academiilor de științe ale
țărilor noastre o cercetare,
care să se reflecte în volume
publicate în toate limbile de
circulație, a ceea ce aș numi
o geopolitică a latinității și
care, implicit, să invite în
actualul context către o
nouă geopolitică a Europei.
O Europă fără identitate
asumată cultural nu va
deveni niciodată un actor
strategic sau geopolitic
global. Aceasta este condiția
sine qua non. Triada
latinitate - identitate
culturală - geopolitică este
esențială și niciun element
nu poate fi eliminat sau
eludat. 

Am convingerea fermă că
reușita acestui proiect
readuce cultura, ca noțiune
vastă ce adună laolaltă
toate elementele
creativității umane multiple,
la rolul pe care ea l-a ocupat
în toate fazele de înflorire
ale continentului nostru și
ca dinamică societală
obligatorie.
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Revista Legal Magazin a
organizat marți, 14
martie 2017, la CCIR

Business Center, conferința
“soluții eficiente de luptă
împotriva corupției și a
fraudei”.
Partenerii evenimentului au
fost camera de comerț și
industrie a româniei, cec
bank, viLau | associates,
centre for advanced
research in management and
applied ethics.

adriana șandru, consilier al
procurorului general al

parchetului de pe lângă înalta
curte de casație și Justiție:
“Corupția este un fenomen
mai actual ca niciodată. Pe
plan intern, acest fenomen
slăbește statul și instituțiile
sale, generează prejudicii
economice și afectează
puterea de dezvoltare a
României, buna-guvernanță,
decizia în folosul cetățenilor,
precum și încrederea în actul
de justiție. 
Prin corupție, la oră actuală,

atât în standardele
internaționale, cât și în cele
interne, se înțelege mai mult

decât corupția clasică, adică
darea sau luarea de mită,
traficul de influență. Prin
corupție se înțelege, ca
urmare a evoluției doctrinei
juridice, orice fel de fapte care
au o cauză sau un scop de
dobândire de foloase prin
folosirea discreționară a unei
puteri de către o persoană,
indiferent dacă această putere
este conferită de stat sau de o
entitate privată, indiferent
dacă foloasele sunt obținute
sau nu, indiferent dacă
acestea sunt de natură
materială sau de o altă natură,

indiferent de faptul ca aceste
foloase sunt pentru făptuitor
sau pentru o altă persoană,
indiferent de mobilul ce stă la
baza dorinței de a procura un
folos unei alte persoane. 
Corupția înseamnă, de
asemenea, conflictul de
interese, nepotismul și orice
devieri de comportament de
serviciu în legătură cu dorința
de a dobândi foloase, altfel
decât prin mijloace cinstite.” 

sorin tănase, direcția de
prevenire a criminalității,
ministerul Justiției: 

Prevenția actelor de corupție 
este mai puțin costisitoare
decât demararea unor dosare penale
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“Din punct de vedere strategic,
lucrurile au început să existe cu
adevărat în România începând
cu 2005-2006, când Guvernul a
adoptat prima Strategie
Națională Anticorupție, care a
fost însoțită de un plan de
acțiune cu măsuri concrete,
ferme, cu instituții
responsabile.  
Activitatea de combatere a
corupției presupune resurse,
implicarea tuturor autorităților
publice. Prevenția este mai
puțin costisitoare decât dema -
rarea unor dosare penale.” 

mirela iovu, vicepreşedintele
cec bank, a oferit asigurări în
ceea ce privește sistemul
bancar românesc, care este
ferit de practicile ilicite
datorită reglementărilor
băncii naționale:
“unele dintre mecanismele de
apărare pe care sistemul
bancar le-a clădit de-a lungul
timpului sunt o bună
guvernanţă corporativă, o
cultură antifraudă şi de
integritate, un plan de
integritate, un sistem de
control intern, dezvoltat şi
eficient, prin înfiinţarea celor
trei funcţii esenţiale ale sale -

funcţia de audit intern, func ţia
de administrare a riscurilor,
funcţia de conformitate.” 

marius bârlădeanu, counsel,
viLau | associates:
“Procesul de due diligence este
un proces de evaluare a unor
situații, de fapt sau juridice,
care prilejuiesc de cele mai
multe ori identificarea unor
riscuri, urmate de identificarea
unor soluții, acțiuni pe care, la
un moment dat, un client al
unei firme de avocatură le va
avea în vedere când va adopta
o anumită conduită de afaceri. 
Acest nou tip de diligence,
specific unei perioade în care
dinamica luptei anticorupție
împinge întreg mediul de
afaceri spre dezvoltarea unor
noi abordări în domeniul
combaterii și prevenirii
faptelor de corupție,
presupune ca administratorul
diligent să aibă în vedere o
evaluare a modului în care
organizația pe care o conduce
funcționează, se supune
deciziilor luate, reacționează în
relațiile cu autoritățile,
reacționează în ceea ce
privește partenerii contractuali
și clienții.” 

mihai popa, country Head of
Law, bayer romania –
prevention systems in anti-
corruption compliance
programs: 
“Opinia expusă este susținută
de o cercetare realizată în
cadrul activității pe care o
derulăm, activitate privind
etica în business. Ideea de bază
a fost să creăm o punte între
mediul privat și cel public, să
identificăm problemele
ambelor medii, să aflăm cum
putem coopera și cum putem
găsi un parteneriat, în vederea
unei practici unitare. 
Din perspectiva prevenției în
cadrul companiilor pe
programele anticorupție, pe
baza cercetărilor realizate, am
observat că suntem mult mai
eficienți atunci când prevenim,
decât atunci când sancționăm.
știm ce implică sancțiunea,
atât pentru companie, cât și
pentru angajat, însă nu
întotdeauna rezolvă problema.
Drept pentru care, în drumul
nostru de a găsi metode
eficiente de prevenire, am avut
ca punct de plecare o idee
clară: precizia. Astfel, am
gândit metodele precum o
Constituție din perspectivă

etică în business, pentru a
delimita în mod elocvent care
sunt regulile, riscurile și limitele
desfășurării activității din două
perspective: cea a răspunderii
penale, pentru persoana fizică,
și cea a reputației, pentru
companie.” 

Florin orban, secretar general
și membru al consiliului
director apcF (asociația
pentru prevenirea și
combaterea Fraudelor)
“Pentru dezvoltarea unei
culturi antifraudă, în România,
este necesară combinarea
unor factori precum: educație,
cooperare, etică, formare
profesională continuă, valori și
cursuri de specialitate. 
Scopurile Asociației pentru
Prevenirea și Combaterea
Fraudelor sunt: crearea unui
corp de profesioniști în
domeniul managementului
riscului de fraudă, conformității
și securității informației,
construirea unei culturi
antifraudă, dezvoltarea
schimbului de bune practici
dintre mediul public și cel
privat, contribuirea la procesul
de conștientizare a riscului de
fraudă, a spălării de bani, a
corupției și a conflictului de
interese. 
Potrivit Teoriei 10-80-10, un
studiu efectuat arată că 10%
dintre subiecți sunt predispuși
să comită o fraudă, 10% dintre
aceștia nu ar comite fraude,
indiferent de situație, iar 80%
sunt indeciși. De aceea, prin
dezvoltarea unei culturi
antifraudă, îi vom avea în
vedere pe cei 80%, pentru a-i
îndrepta spre zona celor care
înțeleg riscurile și consecințele
fraudei.” 

sorina viziru



32 EdIŢIA A XIII-A MARTIE 2017
LEGAL MAGAzIN www.LEGALmAGAzIn.RO 

EvEnImEnT

L egal Magazin a organizat
joi, 23 februarie 2017, la
CCIR Business Center,

ediția a IV-a a conferinței cu
Forumul dreptului muncii. cu
cine modernizăm românia?

Partenerii evenimentului au
fost Camera de Comerț și
Industrie a României, Cabinet
de Avocat Gruia Dufaut,
ARAMT și Magda Volonciu &
Asociații.

maria motântău, șef serviciu
direcția control relații de
muncă, inspecția muncii a
evidențiat faptul că este
nevoie de mărirea numărului
de inspectori de muncă,
având în vedere că în prezent
numărul acestora s-a
înjumătătit. La 30.09.2016
numărul total de inspectori de
muncă era de 1627, din care
670 activau pe corpul de
control în domeniul relațiilor
de muncă 

mihaela nițu, avocat senior,
cabinet de avocat gruia
dufaut s-a referit la
“Reorganizarea societății:
exemple de bună practică din
perspectiva dreptului muncii”.
Ea a subliniat că firmele care
recurg la concedieri colective
trebuie să apeleze la societăți
de avocatură cu experiență în
domeniu.

mihai cioc, conferențiar
universitar la ase, expert
piarom (Patronatul
Investitorilor Autohtoni) a
arătat că în ultima perioadă a
crescut numărul de slujbe slab

calificate. Totodată, el a
afirmat că peste 40% dintre
angajați se situează cu venitul
în zona salariului minim. O
altă problemă este cea a
dezechilibrelor regionale.
Astfel, în județele din vestul
țării productivi tatea pe
angajat este mult mai mare
decât cea din estul țării.

corina gonteanu, director
strategic de marketing pentru
europa, manpowergroup a
vorbit despe revoluția

competențelor și viitorul
muncii. “Lipa forței de muncă
intensifică competiția globală
pentru talente”, a arătat
Corina Gonteanu.

zoica vlăduț, director
adjunct, centrul național de
dezvoltare a învățământului
profesional și tehnic (CNDIPT)
s-a referit la “Învățământul
dual, forma de organizare a
învățământului profesional și
tehnic – soluții pentru integra -
rea tinerilor pe piața muncii”.

CNDIPT a realizat site-ul
www.alegetidrumul.ro, pentru
a veni în sprijinul tine ri lor.
2017 este anul învăță mân tului
professional și ethnic, a
menționat zoica Vlăduț.

camelia slivneanu, director
executiv, asociaţia română a
agenţiilor de muncă
temporară (ARAMT) a vorbit
despre “Perspectivele relației
de muncă în următorii ani”.

raluca Juncu

forumul dreptului muncii. 
Cu cine modernizăm România?



6 aprilie
Forumul de Mediu

11 aprilie
Management profesionist 
la companiile de stat

25 aprilie
Revoluția jurnalului electronic 
în comerțul modern

9 mai
Noutăți în procesul de restituire 
a proprietăţilor

11 mai
Strategia energetică a României 2050;
Noi reglementări în sectorul energetic,
ediția a II-a.

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

13 iunie 
Gala Proprietății Industriale

15 iunie 
Data Protection, ediția a II-a

20 iunie
Excelență în medicină și farmacie

22 iunie
Viitorul Arbitrajului Comercial, 
Ediția a II-a

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
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