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Legal magazin a participat 
la european Newspaper congress

Viena a găzduit între 21 și 23
mai cea de-a 18-a ediție a
Congresului European al

Ziarelor, o manifestare la care au
participat peste 500 de experți
media din statele Uniunii Europene,
dar și din republicile caucaziene,
SUA, Canada și alte țări. Au fost
două zile intense, cu 38 de speakeri
care au abordat peste 20 de teme
la ordinea zilei.

Partenerii evenimentului au fost
JTI, OMV și Primăria orașului Viena.
În deschiderea European
Newspaper Congress a vorbit
Cancelarul Austriei, Christian Kern.
Congresul a prilejuit un interesant

și util schimb de experiență între
reprezentanți de marcă ai presei
scrise, aflată într-un moment în
care trebuie să se reinventeze
pentru a face față concurenței altor
genuri publicistice aflate în
expansiune.
România a fost reprezentată la
actuala ediție de jurnaliștii Octavian
Andronic (Agenția AMOS NEWS),
Daniel Apostol (Economistul),
Mircea Fica (Legal Magazin),
Gerhald Ernst (Realitatea TV) și
Florin Cepraga, fondatorul
platformei Vecinul.net.

Daniel Apostol a prezentat o
interesantă evoluție a presei scrise

din România, având ca studiu de
caz publicația Economistul, care s-a
lansat în 29 iunie 1990, când era un
ziar cotidian. Economistul este
acum o publicație lunară foarte
apreciată.

De remarcat faptul că Vecinul.net a
primit Premiul de Excelență la
categoria „News Pages / Elections”
pentru subiectul Brexit, când
britanicii au decis să iasă din
Uniunea Europeană. La aceeași
categorie, alături de ziarul din
România, au primit premii ziare
consacrate precum Bild din
Germania, dar și alte publicații
cunoscute din Europa.

de mircea fica, 
Senior editor, 
Legal magazin
managing Partner,  
Legal magazin
media Grup
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Reff & Asociații, societatea de
avocați reprezentând Deloitte
Legal în România, anunță
preluarea de către irina
dimitriu (foto), partener
asociat, a rolului de
coordonator al practicii de real
estate, ca urmare a plecării
partenerului Robert Ioniță,
care devine director juridic al
NEPI. În noile sale
responsabilități de leadership,
Irina va fi sprijinită
îndeaproape de Alexandru
Reff, partener fondator cu
implicare semnifica tivă în

practica imobiliară a firmei. 
“Îi sunt foarte recunoscător lui
Robert pen tru contribuția
remarcabilă adusă practicii de
real estate și, în general,
societății noastre de avocați, în
opt ani de activitate la cel mai
înalt nivel. Robert este un
avocat excepțional și s-a
manifestat întotdeauna ca un
coleg exemplar, bucurându-se
de admirația mea și de
aprecierea întregii echipe.
Doresc să îi urez mult succes în
rolul foarte important pe care
și-l asumă la NEPI, pe care am

avut privilegiul sa îi asistăm în
decada scursă de la înființarea
lor. Sunt încredințat că își va
îndeplini și această

responsabilitate cu distincție”,
a spus Alexandru Reff. 
Reff & Asociații este
recunoscută de către publicații
internaționale prestigioase,
fiind clasată anul acesta în
primul eșalon în aria dreptului
imobiliar și construcții, pe care
clienții o apreciază pentru
“experiența, pragmatismul și
abordarea în favoarea
tranzacției”, potrivit Legal 500.
Tot anul acesta, societatea a
primit premiul “Firma de
avocatură a anului” la Gala CIJ
2016. 

PeLifiLiP o cooPtează
Pe Laura GriGore 

îN Poziția de SeNior 
aSSociate 

Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul avocaturii
de consultanță, Laura grigore (foto) se alătură

echipei PeliFilip în cadrul practicii de drept comercial,
consolidând aria de Risk & Compliance Services.

„Venirea Laurei este în acord cu politica noastră de
a avea în Departamentul Comercial echipe

interdisciplinare de avocați pe toate gradele de
senioritate. În perioada următoare Laura se va

alătura echipei de 6 avocați
implicați în asistarea

companiilor pentru imple -
mentarea GDPR (Regulamentul

European de Protecție a
Datelor cu Caracter

Personal) și va asigura
coordonarea practicii de

dreptul mediului în misiunea
ei de a sprijini clienții a căror

activitate presupune o
componentă sensibilă de
mediu sau răspunderi în

această zona”, spune Ioan
Dumitrașcu, partener

PeliFilip și head of Commercial Department.
„Integrarea mea în echipa PeliFilip reprezintă un

pas natural în dezvoltarea carierei mele pe mai
departe alături de consolidarea unor practici de

nișă. Pun în slujba clienţilor şi proiectelor lor
valorile profesionale și umane care mă inspira în

practicarea acestei profesii cu pasiune și
creativitate”, mărturisește Laura.

iam eVideNțiază
caLitățiLe 
ViLau | aSSociateS 
îN ProPrietate
iNteLectuaLă

Revista IAM (Intellectual Asset Mana -
gement) cu sediul la Londra a eviden -
țiat calitățile societății de avocatură
VILAU | ASSOCIATES în proprietate
intelectuală.
„Societatea de avocatură VILAU |
ASSOCIATES se bucură de succes încă
de la înființarea sa, în anul 2014. Ea și-
a construit un renume la nivel mon -
dial, prin numeroase contracte înche -
iate cu clienți din toate colțurile lumii. 
Nivelul serviciilor acestei case de
avocatură este unul de un profesio -
nalism ridicat, pentru că lucrează ală -
turi de oameni cu un simț antre pre -
norial uimitor, care înţeleg foarte bine
modul de punere în practică al legilor. 
Pe fondul unui climat concurenţial, cu
numeroase provocări la nivel de drept,
echipa de avocați VILAU | ASSOCIATES
găsește soluţii rapide şi eficiente”,
precizează iam.media.com.

dragoş vilău (foto) este caracterizat
de aceeaşi platformă online ca fiind
un profesionist “care înţelege cu
uşurinţă perspectiva clienţilor, iar spre
deose bire de ceilalţi avocaţi, găseşte
permanent soluţiile cele mai potrivite
la problemele din mediul juridic. El
vede sistemul juridic ca un instrument
care ajută și apără nevoile clienților”.

despre iam

IAM este platformă online recunos -
cută la nivel mondial ca fiind în topul
afacerilor de proprietate intelectuală.
A fost lansată în iulie 2003, inițial ca o
revistă care se adresa organizaţiilor ce
doreau să îşi maximizeze valorile pro -
prie tăţilor lor intelectuale. În prezent,
IAM funcţionează pe o dimensiune
largă pe piaţa media şi acoperă nevoi
majore ale corporaţiilor.
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conduceţi cec bank din mai 2007,
perioadă în care aţi reuşit să
transformaţi o casă de economii şi
consemnaţiuni într-o bancă
universală modernă. care au fost
principalele provocări ale acestui
proces?

Începând cu anul 2008, strategia
CEC Bank a vizat transformarea
instituţiei din casă de economii în
bancă comercială. Acest obiectiv a
fost deja atins, iar în prezent 
CEC Bank este o bancă comercială
universală, modernă şi profitabilă,
cu un portofoliu variat de produse
şi servicii şi cu o cotă de piaţă pe
total active de peste 7%, în primele
şase ca mărime din România.
Strategia ultimilor ani vizează

consolidarea băncii, proces care se
desfăşoară pe multiple planuri, iar
poate cel mai vizibil dintre acestea
se referă la alinierea produselor şi
serviciilor băncii la un nivel de
înaltă competitivitate. Acest proces
nu este unul facil, lipsit de
provocări. De exemplu, CEC-ul era
o instituţie competitivă pe
segmentul creditelor pentru
populaţie, unde activa şi înainte de
a deveni o bancă comercială.  În
acea perioadă însă, mediul era unul
neconcurenţial. Acum există
concurenţă şi din acest motiv
trebuie să adaptăm în permanență
produsele şi serviciile oferite la
cerinţele pieţei. O astfel de
abordare necesită investiţii, atât în
sisteme (aplicaţii, dezvoltări de

procese etc), cât şi în pregătirea
personalului. Consolidarea este un
proces care nu se face peste
noapte, ci necesită timp. În ceea ce
priveşte perioada următoare,
misiunea noastră a rămas aceeaşi -
să finanţăm IMM-urile, agricultura,
zona rurală şi administraţiile
publice locale, de la primăria unei
comune până la cele ale oraşelor
mari şi ale sectoarelor din
muncipiul Bucureşti. Suntem
preocupaţi de întărirea statutului
de bancă universală, singurul care
asigură flexibilitate în condiţii
dificile. Am mai dat acest exemplu
şi cu alte ocazii: dacă în timpul
crizei această bancă era doar CEC şi
acorda doar credite pentru
populaţie, cum se întâmplase până

în prezent 
cec bank este 
o bancă
comercială
universală,
modernă şi
profitabilă, cu un
portofoliu variat
de produse şi
servicii şi cu o
cotă de piaţă pe
total active de
peste 7%, în
primele şase ca
mărime din
românia.
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atunci, nu aţi mai fi intervievat acum
preşedintele unei bănci de top, pentru că
băncile de nişă s-au dovedit deosebit de
vulnerabile în condiţii de criză. În acelaşi
timp, urmărim cu precădere cofinanţarea
proiectelor cu fonduri europene. În
momentul în care au debutat programele 
de utilizare a fondurilor europene de către
primării, ne-am îndreptat şi în această
direcţie.  Astfel, am lansat în fiecare
sucursală judeţeană birouri dedicate în
cadrul cărora clienţii persoane juridice
beneficiază de consiliere gratuită în vederea
accesării fondurilor europene. Un alt
domeniu de maxim interes pentru CEC Bank
îl reprezintă agricultura. Având expertiza
necesară, am început să acordăm credite şi
acestui sector, plecând de la creditele punte
tip APIA. Am acordat sute de mii de credite
de acest gen. În momentul de faţă, un
procent de circa 20% din portofoliul nostru
de împrumuturi vizează sectorul agricol.
Aşadar, statutul CEC Bank de bancă
universală este unul foarte important în
condiţiile de volatilitate din lumea financiar-
bancară. În momentul de faţă, am ales să ne
concentrăm pe finanţarea IMM-urilor, chiar
dacă şi în acest segment concurenţa este
mare şi există şi aici riscuri care  trebuie
gestionate corespunzător. CEC Bank are ca
menire prioritară creditarea IMM-urilor,
circa 45% din soldul împrumuturilor fiind
dedicate acestora. 

aveţi peste 1.000 de unităţi bancare şi peste
6.000 de salariaţi. ce investiţii faceţi în
dezvoltarea profesională continuă a
angajaţilor?

Succesul unei instituţii bancare este direct
influenţat de resursa umană deţinută, de
unde reiese în mod clar necesitatea
îmbunătăţirii permanente a performanţelor
salariaţilor. În acest sens, acordăm o
importanță deosebită pregătirii profesionale
continue. Nu privim această activitate ca pe
o simplă cheltuială, ci ca pe o investiţie,
întrucât reprezintă o resursă care contribuie
în mod direct la creşterea performanţei
băncii. Concret, circa 5.350 salariaţi din
cadrul CEC Bank (83% din total) participă
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anual la aproximativ 17.580
acţiuni de pregătire
profesională, ceea ce
înseamnă că, în medie, un
salariat participă anual la trei
astfel de acţiuni. Personalul
băncii beneficiază de
programe de dezvoltare
profesională atât în varianta
în-house, cât şi prin acţiuni
organizate cu sprijinul
furnizorilor externi.
Contribuim astfel la
dezvoltarea cunoştinţelor,
deprinderilor şi aptitudinilor
angajaţilor, ceea ce se reflectă
în mod direct în realizarea
performantă a sarcinilor şi
contribuie la consolidarea
sentimentului de încredere în
competenţele proprii, la o mai
bună stăpânire de sine şi, în
final, la creşterea satisfacţiei
muncii.

în ce oraşe  / regiuni aţi
perceput o creştere mai mare a
creditării, în ultimii ani?

Statisticile arată că economia
României a înregistrat în anul
2016 o creştere semnificativă
pe segmentul serviciilor,
accen tul fiind pus pe
domeniile IT şi consultanţă/
suport în afaceri, domenii care
se estimează că îşi vor menţine
trendul crescător şi pe
parcursul acestui an. Evoluţiile
din aceste zone de activitate
au influenţat pozitiv consumul
şi au generat o creştere a
cererii de credite. Zonele
geografice cu cele mai mari
creşteri ale finanţărilor acor -
date de bancă în anul 2016
sunt Bucureşti-Ilfov, Transilva -
nia şi Muntenia. Vorbind tot
de anul trecut, portofoliul de
credite în sold aferent clienţi -
lor persoane juridice a crescut
cu cca. 2,5%, în timp ce

sistemul bancar a înregistrat o
scădere cu 1,4% faţă de anul
2015. Banca şi-a majorat şi
portofoliul de credite în sold
acordate persoanelor fizice,
care a înregistrat o creştere cu
circa 10% în anul 2016 faţă de
anul precedent. În ceea ce
priveşte volumul de credite noi
acordate pe parcursul anului
trecut, acesta a crescut faţă de
anul 2015 cu 23,6%, în
condiţiile în care creşterea
înregistrată la nivelul sistemul

bancar românesc a fost de
doar 5,5%. 

Prin parteneriatul cu aPia,
devenit deja unul de tradiţie,
cec bank a acordat din 2009 şi
până în prezent finanţări în
valoare de aproximativ 2,5
miliarde lei, în sprijinul
agriculturii româneşti. aţi avut
ocazia să urmăriţi evoluţia mai
multor companii din agricul -
tură. cum vedeţi acest sector
strategic pentru românia?

CEC Bank oferă clienţilor care
îşi desfăşoară activitatea în
sectorul agricol produse de
creditare dedicate, adaptate
specificului activităţii acestora
şi circumstanţelor pieţei. Am
dezvoltat parteneriate cu
principalele instituţii implicate
în susţinerea sectorului agricol,
respectiv Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură
(APIA), Direcţia Implementare
Programe pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii (DIMMAT),
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Fondurile de Garantare (Fondul
Naţional de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderile Mici şi
Mijlocii – FNGCIMM, Fondul de
Garantare a Creditului Rural -
FGCR), alte instituţii şi ministere.
Considerăm că segmentul agricol
prezintă în continuare un potenţial
ridicat de dezvoltare, iar accesarea
creditelor dedicate reprezintă o
şansă reală de dezvoltare pentru
zona rurală. În acest sens am
susţinut şi vom susţine în
continuare sectorul agricol, axându-
ne pe dezvoltarea de produse
bancare moderne şi accesibile,
adaptate nevoilor actuale de
finanţare ale clienţilor.

în ce alte domenii există potenţial
mare de creştere în zona de
creditare? 

În cadrul CEC Bank, domeniile de
activitate care au înregistrat o
creştere semnificativă în cursul
anilor trecuţi, pe segmentul
persoanelor juridice, sunt industria,
sectorul public şi agricultura,
acestea însumând 70% din volumul
finanţărilor acordate la nivelul
băncii.ţinând cont de axele
prioritare de dezvoltare a
economiei la nivel naţional, 
CEC Bank are în vedere implicarea
activă în mai multe domenii şi
sectoare de activitate cu potenţial
de creştere. Avem în vedere
stimularea exporturilor şi a
investiţiilor firmelor româneşti în
afara ţării, sprijinirea investiţiilor
firmelor în capacităţi de producţie,
dezvoltarea în plan naţional a
agriculturii, susţinerea tinerilor
fermieri. În acord cu strategia
băncii, CEC Bank va continua să
susţină tinerii antreprenori care vor
să-şi deschidă o mică afacere, prin
implicarea activă în programele
naţionale iniţiate de statul român:
Programul START şi Programul 
SRL-D.

Pentru a putea acorda mai multe
credite este nevoie de o mărire
consistentă de capital. în ce stadiu
sunt discuţiile cu ministerul
finanţelor Publice, acţionarul 
cec bank?

Majorarea capitalului social al
băncii reprezintă un subiect pe care
l-am adus în discuţie de mai multe
ori pe parcursul ultimilor ani. 
Banca a avut şi are nevoie în
continuare de o majorare de
capital, pentru o creştere şi mai
intensă a creditării. Subliniez
aşadar faptul că nu avem nevoie de
majorare de capital pentru
redresarea băncii, ci pentru o
utilizare cât mai eficientă a
resurselor de care dispunem sub
formă de depozite atrase de la
populaţie şi de la companii. Având
la dispoziţie o resursă adecvată de
capital, CEC Bank ar putea fi şi mai
agresivă, şi mai performantă în
creditare. În această privinţă,
Ministerul Finanţelor Publice, în
calitate de unic acţionar al CEC Bank,
a fost întotdeauna de acord. Din
păcate, s-au ridicat în câteva
rânduri anumite semne de
întrebare cu privire la încadrarea
majorării în categoria ajutorului de
stat, cu repercusiunile aferente. Îmi
exprim însă încrederea că în cele
din urmă va fi identificată o
variantă potrivită, care să nu lase
loc de niciun fel de interpretări de
natură legală. 

cec bank sprijină activ sportul
românesc, în special rugby-ul,
echipa naţională având ca şi logo
frunza de stejar, la fel ca şi cec bank.
de ce această colaborare?

Au trecut deja câţiva ani de când
CEC Bank a devenit partenerul
principal al Federaţiei Române de
Rugby, susţinând naţionala de
rugby a României. Împărtăşim
valori comune, precum tradiţia şi

onestitatea, iar prin acest
parteneriat ne dorim să dovedim, o
dată în plus, că suntem mereu
alături de români şi de ceea ce se
face bun în România. Implicarea
băncii noastre  a depăşit cu mult
dimensiunea financiară,
reprezentând mai degrabă o
investiţie de timp, energie şi
încredere. SuperLiga CEC Bank este
competiţia în care sunt angrenate
cele mai puternice echipe ale
rugbyului românesc actual. 
CEC Bank, ca instituţie bancară de
top, s-a alăturat aşadar unei
competiţii concepute de federaţie
pentru elite, fapt care a conferit un
prestigiu sporit, o vizibilitate mai
bună şi o miză mare cluburilor
înscrise. Suntem fericiţi să fim
alături de echipele româneşti de
rugby şi ne dorim ca, împreună, să
readucem sportului cu balonul oval
din ţara noastră gloria de care s-a
bucurat acum aproape un secol.

ce măsuri a luat cec bank pentru
creşterea nivelului educaţiei
financiare a persoanelor fizice şi a
companiilor?

În ultimii ani, CEC Bank a derulat
proiecte educaţionale pe mai multe
canale, în vederea atingerii unui
public cât mai variat. Este de
amintit un proiect început cu peste
cinci ani în urmă, care a urmărit
promovarea unui set de reguli şi
sfaturi pentru clienţi, cu scopul de
a evita fraudele. Am urmărit
educarea publicului larg prin sfaturi
concrete, explicit prezentate prin
intermediul pliantelor şi posterelor
afişate în agenţii, precum şi prin
publicarea acestor informaţii pe
site-ul băncii, www.cec.ro. Am
continuat dezvoltarea acestei zone,
iar în momentul de faţă site-ul
nostru cuprinde o secţiune
dedicată atât segmentului
persoane fizice, cât şi celor juridice,
cu sfaturi de apărare a identităţii

cec bank are ca
menire prioritară
creditarea imm-
urilor, circa 45%
din soldul
împrumuturilor
fiind dedicate
acestora.

în opinia mea,
perioada imediat
următoare va fi
una favorabilă
pentru sistemul
bancar
românesc,
pentru că
economia a mers
bine şi există
semnale că va
avea o evoluţie
pozitivă în
continuare. iar în
aceste condiţii,
rolul sistemului
bancar este unul
primordial, iar eu
sunt  încrezător
că sistemul
bancar poate
răspunde
oricărei
solicitări venite
din partea
mediului de
afaceri.
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electronice şi materiale de
promovare a campaniei de
informare  iniţiată de Europol.
În plus, am creat şi o adresa de
mail dedicată,
integritate@cec.ro, prin care
se pot transmite în mod direct
orice suspiciuni de fraudă ce ar
putea avea legătură cu banca.
Beneficiind de o reţea extinsă
la nivel naţional, am derulat şi
acţiuni punctuale de susţinere
a educaţiei financiare, precum
distribuirea de manuale de
educaţie financiară pentru
elevii claselor a III-a şi a IV-a
pentru mai multe judeţe din
ţară, distribuirea “Culegerii
selective de definiţii
economice, financiare şi
bancare” dedicate deopotrivă
elevilor şi studenţilor,
prezentări în cadrul unor
acţiuni speciale organizate în
“Săptămâna altfel” pentru
elevii din şcoli şi licee,
prezentări în cadrul unor
evenimente dedicate tinerelor
mămici. Anul acesta, am iniţiat
un proiect pilot de educaţie
financiară pentru elevii de
liceu din mediul rural, prin
care am încercat să-i ajutăm
pe tineri, prin exemple, jocuri
şi discuţii interactive  pe teme
ce ţin de domeniul financiar. 

cum vedeţi sistemul bancar
românesc în 2017? dar în
următorii ani? 

În opinia mea, perioada
imediat următoare va fi una
favorabilă pentru sistemul
bancar românesc, pentru că
economia a mers bine şi există
semnale că va avea o evoluţie
pozitivă în continuare. Iar în
aceste condiţii, rolul sistemului
bancar este unul primordial,
iar eu sunt  încrezător că
sistemul bancar poate

răspunde oricărei solicitări
venite din partea mediului de
afaceri. Faptul că raportul
credite/depozite este
subunitar ne indică faptul că
există disponibilităţi care pot fi
utilizate. Există şi  interesul
acţionarilor străini de a veni cu
împrumuturi subordonate
atunci când este nevoie. În
plus, în România există zone
foarte mari încă
nebancarizate. Mai exact,
peste 40% din populaţie este
nebancarizată, ceea ce indică
un real potenţial de creştere.
Avem aşadar toate premisele
pentru a considera că anul
2017 va fi unul bun. În plus, să
nu ignorăm nici majorările
salariale, unele dintre ele fiind
puse deja în aplicare, şi nici
creşterile de pensii, care vor
aduce un imbold suplimentar
pentru creditul de retail. Pe de
altă parte, nu trebuie pierdut
din vedere că sistemul bancar

se aproprie de sfârşit cu
procesul de curăţare a
bilanţurilor. Cred, aşadar, că
avem toate ingredientele
pentru un viitor benefic sis -
temului bancar din România.

aţi avut o contribuţie
importantă la dezvoltarea
asociaţiei române a băncilor,
care a a devenit una dintre cele
mai puternice asociaţii
profesionale din ţară noastră.
care sunt principalele
provocări ale arb în perioada
următoare?

Îmi aduc aminte cu plăcere de
anii foarte frumoşi legaţi de
activitatea de început a
Asociaţiei Române a Băncilor
(ARB), când s-au pus bazele
unor proiecte importante,
precum sistemul electronic de
plăți (Transfond), Biroul de
Credit, Fondul de Garantare a
Depozitelor, RomCard,

aderarea României la Swift sau
înfiinţarea Institului Bancar
Român (IBR). La toate aceste
proiecte am participat direct,
iar ARB a avut un rol esenţial
prin comisiile de specialitate,
care au contribuit major la
dezvoltarea domeniului de
profil. Închipuiţi-vă că fiecare
comisie este formată din circa
40 de oameni care au aceeaşi
specializare. Fiecare are o
idee, fiecare are o părere şi la
un moment dat trebuie să
găseşti un numitor comun.
Asociaţia este foarte puternică
tocmai prin aceste comisii
tehnice, unde se creează
cadrul necesar de dezbatere la
un nivel foarte înalt de
competenţă şi unde sunt
coagulate punctele de vedere
ale comunităţii bancare.
Pentru perioada următoare,
proiectele ARB vizează
accelerarea implementării
tehnologiilor digitale în
serviciile financiar-bancare,
prin Platforma pentru Agenda
Digitală, creşterea nivelului de
educaţie financiară prin
Platforma de Educaţie
Financiară şi integrarea
intermedierii financiare pentru
creşterea gradului de accesare
a fondurilor europene,
dezvoltarea Parteneriatului
Public Privat şi finanţarea
proiectelor mari de investiţii.
Odată cu lansarea strategiei
pentru următorii ani, ARB şi-a
consolidat şi identitatea
vizuală, în concordanţă cu
misiunea Asociaţiei. Noua
identitate pune accent pe
performanţă, leadership,
siguranţă şi pe viziunea de a
contribui la consolidarea unui
mediu bancar transparent şi
de încredere în România.

Mircea fica



PPrimul loc în acest top
este ocupat de Primăria
București, cu 24.142 de

dosare nesoluționate. Locul
doi este ocupat de Primăria
Constanța, cu 3.171 de
dosare, iar pe locul trei se află
Primăria Arad, cu 892
notificări nesoluționate. 
Cei care au dosare
nesoluționate de Primăria
București mai pot depune
acțiuni în instanță împotriva
Primăriei până pe data 1 iulie.
Primăria București pare săfie
singura în această situație, în
condițiile în care, la data
intrării în vigoare a Legii
165/2013 primise peste 5.000
de notificări. 
Dosarele soluționate de
primăriile din țară au fost
trimise către ANRP, pentru o
decizie finală. Comisia
Națională pentru
Compensarea Imobilelor, din
cadrul ANRP, poate fi de
asemenea acționată în
judecată dacă nu rezolvă
dosarele în termenele
prevăzute de Legea 165.
Pentru aceasta, termenul
maxim de 60 de luni prevăzut
de Lege se împlinește în mai
2018, pentru dosarele
înregistrate la ANRP la data
intrării în vigoare a Legii. 
Potrivit statisticilor ANRP,
circa 30.000 de dosare se află
în această situație acum, cu
un an înainte de sosirea
termenului limită. Astfel,

„până la data de 09.06.2017,
la Secretariatul C.N.C.I. au
fost înregistrate 61.336
dosare, din care 8.307 au fost
transmise după data de
20.05.2013. Până în prezent,
au fost soluţionate 23.127
dosare”, arată statistica ANRP. 
„Mii de români au așteptat de
ani de zile, mai întâi de la
primării, ulterior de la ANRP,
restituirea imobilelor. De
multe ori este vorba despre
persoane în vârstă, care au
apelat ani de zile la toate
căile legale posibile pentru a
putea fi repuse în drepturi.
Avem expertiză în astfel de
dosare și, din ceea ce am
constatat, un astfel de caz

poate dura în instanță circa
un an”, a spus radu-Cătălin
Pavel (foto), Managing
Partner al societății de
avocatură Pavel, Mărgărit și
Asociații, în cadrul conferinței

„Tendințe și provocări în
procesul de restituire a
proprietăților din România”. 
Atunci când instanțele au
început judecarea dosarelor
constituite în baza Legii
10/2001 (ce a precedat legea
165/2013 în problema
restituirii), încărcarea per
judecător (în București n.r)
era de 70 – 80 de cauze,
pentru ca acum numărul să
scadă la circa 35 de cauze. Cu
toate astea, în mai 2018, când
se va împlini termenul de 5
ani pentru unele dintre
dosarele nesoluționate de
ANRP, este foarte probabil că
numărul de cazuri ce vor
trebui soluționate de un
singur judecător, va crește.   

obLiGațiiLe StabiLite de
cedo Nu SuNt reSPectate

La rândul său, Corina Popescu
(foto), Avocat Titular, Cabinet
de Avocat “Corina Ruxandra
Popescu” s-a referit la Legea
165/2013 și la “(Ne)
executarea obligațiilor
stabilite de CEDO prin
hotărârea pilot Maria
Atanasiu și alții contra
României”. Ea a estimat că
soluționarea tuturor
dosarelor în curs va fi posibilă
numai în anul 2022, poate
chiar în anul 2026.

Mircea fica

Primăriile din țară au nerezolvate mii de cereri 
de retrocedare a imobilelor. circa 30.000 de cazuri 
și-ar putea găsi soluționare în instanță 

câteva primării din țară au nerezolvate sute, mii și chiar zeci de
mii de notificări de retrocedare a imobilelor depuse în baza
Legii 10/2001, cele mai multe dosare regăsindu-se în bucurești
și constanța, potrivit unei statistici prezentate de radu-cătălin
Pavel, managing Partner al societății de avocatură Pavel,
mărgărit și asociații, în cadrul conferinței „tendințe și
provocări în procesul de restituire a proprietăților din
românia”, organizate de revista Legal magazin. 
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instituția noastră
este deschisă
inițiativelor
primite din
partea
antreprenorilor,
autorităților/inst
ituțiilor publice,
care pot
conduce la
dezvoltarea
mediului de
afaceri local,
educarea
antreprenorială
și financiară
fiind esențiale
într-o economie
stabilă. 

cum caracterizaţi anul 2016 din
punctul de vedere al activităţii
oficiului Naţional al registrului
comerţului?

În anul 2016 s-a asigurat derularea
optimă a activităţii şi s-a continuat
dezvoltarea şi îmbunătăţirea
acesteia, atât la nivelul Oficiului
Naţional al Registrului Comerţului,
cât şi la nivelul oficiilor registrului
comerţului de pe lângă tribunale,
având ca finalitate creşterea calităţii
serviciilor destinate solicitanţilor.
În aceste condiții, putem spune că a
fost un an al provocărilor, în care
instituția noastră a reușit să
desfășoare o serie de activități
semnificative, cu titlu de exemplu
putând fi amintite: implementarea
proiectului “GhIşEUL ExPRES”
pentru preluarea cererilor de
înregistrare în registrul comerţului la
nivelul oficiilor registrului comerţului
de pe lângă tribunale, cu rol de a
reduce considerabil timpii de
aşteptare la ghișeu; pregătirea
implementării Legii nr.182/2016
pentru aprobarea O.U.G. nr.
44/2008 privind desfășurarea
activităților economice de către
persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale și
întreprinderile familiale; înfiinţarea,
în cadrul Buletinului Procedurilor de
Insolvență, a secțiunii „Debitori –
persoane fizice cu obligații ce nu
decurg din exploatarea unei

întreprinderi”, conform Legii
nr.151/2015 privind procedura
insolvenței persoanelor fizice;
aplicarea la programele europene
CEF (Connecting European Facility)
pentru implementarea
interconectării proiectului privind
dezvoltarea Buletinului Procedurilor
de Insolvenţă conform Regulamen -
tului 848/UE/2015 privind
procedurile de insolvență; aplicarea
pentru obținerea de fonduri într-un
consorțiu multinațional, împreună
cu Institutul de Cercetare și
Dezvoltare în Informatică din
România, la programele CEF
(Connecting European Facility),
secțiunea horizon 2020; aplicarea la
programele de finanțare europeană
prin programul CEF (Connecting
European Facility) pentru
implementarea proiectului privind
interconectarea Registrului
Comerțului conform Directivei
2012/17/UE din 13 iunie 2012 de
modificare a Directivei 89/666/CEE a
Consiliului şi a Directivelor
2005/56/CE şi 2009/101/CE ale
Parlamentului European şi ale
Consiliului în ceea ce priveşte
interconectarea registrelor centrale,
ale comerţului şi ale societăţilor.

ce taxe şi tarife a eliminat oficiul
Naţional al registrului comerţului,
ca urmare a intrării în vigoare a
Legii nr. 1/2017 privind eliminarea a
102 taxe?

Începând cu data de 1 februarie
2017, următoarele operațiuni se
efectuează cu titlu gratuit: Cerere
de înregistrare în registrul
comerţului - persoane juridice PJ
(cuprinde: autorizare constituire,
înmatriculare, autorizare
funcţionare prin declaraţie pe
propria răspundere); Cerere de
înregistrare în registrul comerţului -
persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale,
întreprinderi familiale - PFA, II, IF
(cuprinde: înmatriculare, autorizare
funcţionare prin declaraţie pe
propria răspundere); Cereri
menţiuni simple: cerere verificare
disponibilitate/rezervare denumire
firmă - PJ/PFA, II, IF; cerere
verificare disponibilitate/rezervare
denumire emblemă - PJ; declaraţie
model 1 - PJ/PFA, II, IF; declaraţie
model 2 - PJ/PFA, II, IF; declaraţie
model 3 - PJ/PFA, II, IF; cerere de
radiere - PJ/PFA, II, IF; cerere de
menţiune operaţiune unică - PJ;
cerere de menţiuni - PFA, II, IF;
cerere depunere şi menţionare acte
- PJ; cerere depunere şi menţionare
acte - PFA, II, IF; cerere depunere
situaţii financiare - PJ; cerere
eliberare duplicat - PJ/PFA, II, IF;
cerere îndreptare erori materiale -
PJ; cerere îndreptare erori materiale
- PFA, II, IF; cerere de preschimbare
a certificatului de înmatriculare -
PJ/PFA, II, IF; cerere înregistrare în
registrul comerţului - numire

oNrc a fost desemnat 
ca fiind cea mai transparentă
instituție din românia
interviu cu VaLeNtiNa burdeScu, director General, oNrc
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lichidator potrivit art. 31 alin.
(4) din Legea nr. 359/2004
privind simplificarea
formalităţilor la înregistrarea în
registrul comerţului a
persoanelor fizice, asociaţiilor
familiale şi persoanelor juridice,
înregistrarea fiscală a acestora,
precum şi la autorizarea
funcţionării persoanelor
juridice, cu modificările şi
completările ulterioare - PJ; 
cerere înregistrare în registrul
comerţului - numire lichidator
potrivit art. 237 alin. (7) din
Legea societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare - PJ;
cereri menţiuni complexe:
cerere de menţiuni cu două sau
mai multe operaţiuni – PJ.

ce taxe percepe în continuare
şi ce tarife aplică registrul
comerţului în momentul de
faţă?

Potrivit prevederilor Legii nr.
26/1990 privind registrul
comerțului, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare, în cursul exercitării
activităţii lor sau la încetarea
acesteia, persoanele fizice sau
juridice prevăzute de lege au
obligaţia de a solicita înscrierea
în acelaşi registru a menţiunilor
privind actele şi faptele a căror
înregistrare este prevăzută de
lege. Pentru aceste operaţiuni
nu se percep taxe şi tarife.
În privința documentelor
pentru care legea prevede
condiția cumulativă de
publicare în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a sau a
VII-a, tarifele de publicare sunt
cele aprobate prin h.G. nr.
156/2017, care se aplică
începând cu data de 1 aprilie
2017.
Oficiul registrului comerţului

eliberează, pe cheltuiala
persoanei care a înregistrat
cererea, informaţii, extrase de
registru şi certificate
constatatoare despre datele
înregistrate în registrul
comerţului, precum şi
certificate constatatoare că un
anumit act sau fapt este ori nu
este înregistrat, copii şi copii
certificate de pe înregistrările
efectuate în registru şi de pe
actele prezentate, pentru care
se percep tarife, al căror
cuantum este stabilit prin h.G.
nr. 902/2012 privind aprobarea
taxei şi tarifului pentru
operaţiunile efectuate de
Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi oficiile registrului
comerţului de pe lângă
tribunale, modificată prin h.G.
nr. 425/2014.

consideraţi necesară
modificarea şi completarea
regulamentului de organizare
şi funcţionare a oficiului
Naţional al registrului
comerţului şi a oficiilor
registrului comerţului de pe
lângă tribunale?

Prin Ordinul ministrului justiției
nr. 2207/C din 8 iunie 2016 a
fost aprobată ultima modificare
a  Regulamentului de
organizare şi funcţionare a
Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului şi a oficiilor
registrului comerţului de pe
lângă tribunale, aprobat prin
Ordinul ministrului justiţiei nr.
1.082/C/2014, ţinând cont de
dispoziţiile Legii nr. 85/2014
privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale
Legii nr. 151/2015 privind
procedura insolvenţei
persoanelor fizice, cu

modificările ulterioare.
Până la intervenția altor
modificări legislative, cu
incidență asupra modului de
organizare a instituției noastre
și raportat la dinamica
activității și volumul
operațiunilor la oficiile
registrului comerțului, nu
apreciem ca oportună o nouă
modificare a ROF.

ce prevede Strategia de
dezvoltare a sistemului
judiciar 2015-2020 cu privire
la oNrc?

Referitor la obiectivul strategic:
B.3.  Consolidarea capacităţii
administrative a Ministerului
Justiţiei şi instituţiilor din
subordinea şi din coordonarea
sa:
B.3.12. Consolidarea capacităţii
instituţionale a ONRC, a
sistemului registrului
comerţului şi a sistemului
informatic integrat al ONRC
prin: îmbunătăţirea cadrului
legislativ ce reglementează
activitatea de înregistrare în
registrul comerţului şi
dezvoltarea instituţională
necesară aplicării viitoarelor
soluţii legislative;
B.3.13. Reglementarea,
dezvoltarea şi implementarea
soluţiei privind buletinul
electronic al registrului
comerţului şi arhivarea
electronică a documentelor
gestionate de ONRC;
B.3.14. Extinderea Buletinului
procedurilor de insolvenţă;
B.3.15. Dezvoltarea şi
implementarea soluţiilor
privind extinderea,
optimizarea, dezvoltarea şi
interconectarea portalului de
servicii on-line şi a sistemului
informatic integrat al ONRC cu
sistemul ECRIS instanţe şi

parchete, portalul e-Justice şi
alte sisteme [inclusiv soluţii
privind servicii de Business
Continuity şi Disaster Recovery
(DR), sistem de securitate
cibernetică pentru sistemul
informatic integrat şi serviciile
informatice ale ONRC];
B.3.16. Dezvoltarea resurselor
umane ONRC prin
suplimentarea schemei de
personal;
B.3.17. Formarea profesională
a personalului ONRC (integrat
la nivelul Ministerului Justiţiei);
B.3.18. Elaborarea şi
implementarea de soluţii de
management al calităţii la
nivelul ONRC;
B.3.19. Asigurarea
infrastructurii hardware ONRC.

ce măsuri de simplificare a
procedurilor ce ţin de
registrul comerţului au fost
luate în ultimul timp de
instituţia pe care o conduceţi?

Implementarea proiectului
“GHIŞEUL EXPRES” pentru
preluarea cererilor de
înregistrare în registrul
comerţului la nivelul oficiilor
registrului comerţului de pe
lângă tribunale, cu rol de a
reduce considerabil timpii de
aşteptare la ghișeu; acest
ghișeu este destinat
solicitanţilor corect şi complet
informaţi asupra operaţiunilor
pe care doresc sa le efectueze,
în vederea depunerii
documentaţiei, prin care se
elimină verificarea prealabilă la
ghişeu (factorul uman); 
Implementarea și
îmbunătățirea Serviciului online
de verificare disponibilitate și
rezervare denumire firmă, pus
la dispoziția solicitanților prin
portalul Oficiului Național al
Registrului Comerțului, pentru
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verificarea denumirilor propuse
spre a fi rezervate și, în caz de
disponibilitate a denumirii,
pentru obținerea online a
dovezii de rezervare a
denumirii firmei;
Implementarea Legii nr.
182/2016 pentru aprobarea
O.U.G. nr. 44/2008 privind
desfășurarea activităților
economice de către persoanele
fizice autorizate,
întreprinderile individuale și
întreprinderile familiale, act
normativ care a înlăturat
confuzia între profesiile
exceptate de la aplicare, a
căror funcţionare este
reglementată prin legi speciale
şi cele exceptate datorită
restricţiilor de desfăşurare sau
interdicţiei pentru liberă
iniţiativă, clarificându-se,
astfel, cele 3 categorii la care
actul normativ face referire,
respectiv: legea se aplică
pentru accesul la activităţile
economice din economia
naţională, astfel cum sunt
prevăzute în Nomenclatorul
CAEN, prin înregistrarea în
registrul comerţului şi
autorizarea funcţionării;
excepţiile de la lege: profesiile
liberale şi reglementate;
profesiile pentru care, prin
lege, sunt instituite anumite
restricţii de desfăşurare ori
alte interdicţii şi acelor
activităţi interzise expres prin
lege pentru libera iniţiativă.” 
Totodată, s-a unificat
procedura de înregistrare cu
cea prevăzută de O.U.G. nr.
116/2009 pentru instituirea
unor măsuri privind activitatea
de înregistrare în registrul
comerţului, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel:
stabilirea competenţei de
soluţionare a directorului
ORCT/persoanei desemnate,

prin rezoluţie motivată,
executorie; condiţiile de
amânare a soluţionării şi de
publicare a rezoluţiei de
amânare; termenele
de soluţionare, amânare şi
eliberare; calea de atac a
plângerii, cu excepţia instanţei
competente, care este
judecătoria în a cărei rază
teritorială se află sediul
profesional al solicitantului,
unde cauza se judecă în
condiţiile dreptului comun.

Referitor la condiţiile pentru
înregistrarea ca Pfa, titular de
întreprindere individuală sau
reprezentant al întreprinderii
familiale: legea înlătură
condiţia de vârstă şi corelează
prevederile cu cele ale legii
generale, stabilind condiţia
deţinerii capacităţii depline de
exerciţiu, ceea ce implică
aplicarea şi a art. 39 şi art. 40
din Codul civil, respectiv
posibilitatea înregistrării
minorului căsătorit sau a
capacităţii depline de exerciţiu
anticipată; pentru condiţiile
prevăzute la art. 8 alin. (1) lit.
a) – c), Anexa prevede un
document nou, şi anume:
„Declaraţie pe propria
răspundere olografă privind
îndeplinirea condiţiilor legale
pentru desfăşurarea
activităţilor ca persoană fizică
autorizată/întreprindere
individuală/întreprindere
familială.”

Referitor la sediul profesional:
actul care se prezintă este
înscrisul care atestă dreptul de
folosinţă asupra imobilului cu
destinaţie de sediu
profesional/punct de lucru,
reprezentat de orice act juridic
care conferă dreptul de
folosinţă şi/sau atestă

afectaţiunea specială a
spaţiului, în fotocopie
certificată olograf de către
titular privind conformitatea
cu originalul; acordul asociaţiei
de proprietari nu se solicită în
cazul în care se depune
declaraţie pe proprie
răspundere, sub semnătură
privată, că la sediul profesional
nu se desfăşoară activitate
economică. Declaraţia pe
proprie răspundere nu este
asimilată cu declaraţia depusă
potrivit Legii nr. 359/2004
privind simplificarea
formalităţilor la înregistrarea
în registrul comerţului a
persoanelor fizice, asociaţiilor
familiale şi persoanelor
juridice, înregistrarea fiscală a
acestora, precum şi la
autorizarea funcţionării
persoanelor juridice, cu
modificările şi completările
ulterioare, care poate privi
autorizarea desfăşurării
activităţilor în afara sediului
profesional şi a sediilor
secundare sau la sedii
secundare; corelarea
prevederilor privind
schimbarea sediului
profesional în alt judeţ cu
procedura instituită pentru
persoanele juridice de art. 6
alin. (11) din Legea nr.
26/1990 privind registrul
comerţului, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare.
Legea nr. 182/2016 aduce și o
serie de modificări, aplicabile
separat persoanelor fizice
autorizate, întreprinderilor
individuale şi întreprinderilor
familiale:
Persoana fizică autorizată:
poate introduce în obiectul de
activitate şi autoriza cel mult 5
clase de activităţi prevăzute de
codul CAEN; poate desfăşura

activităţile singură sau
împreună cu cel mult 3
persoane angajate cu contract
individual de muncă;
prevederea nu include în acest
număr soţul/soţia care
participă în mod obişnuit la
activitatea PFA, pe baza
declaraţiei pe proprie
răspundere; 

întreprinderea individuală:
poate introduce în obiectul de
activitate şi autoriza cel mult
10 clase de activităţi prevăzute
de codul CAEN; poate
desfăşura activităţile singură
sau împreună cu cel mult 8
persoane angajate cu contract
individual de muncă;
prevederea nu include în acest
număr soţul/soţia care
participă în mod obişnuit la
activitatea PFA, pe baza
declaraţiei pe proprie
răspundere; 

întreprinderea familială: se
modifică termenul în care
orice membru poate solicita
înregistrarea în registrul
comerţului, dacă
reprezentantul nu formulează
cererea în 15 zile de la
încheierea acordului de
constituire, dar nu mai târziu
de 20 zile de la acesta;
reprezentantul va gestiona
interesele întreprinderii
familiale în temeiul unei
procuri speciale, sub forma
unui înscris sub semnătură
privată, semnată de către toţi
membrii întreprinderii care au
capacitate de exerciţiu deplină
şi reprezentanţii legali ai celor
cu capacitate de exerciţiu
restrânsă;

Legea instituie, la art. II, alin.
(1), un termen de 2 ani de la
intrarea în vigoare în care
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persoanele fizice autorizate şi
întreprinderile individuale care
au în obiectul de activitate mai
mult de 5, respectiv 10 clase
de activităţi pot solicita
oficiului registrului comerţului
competent modificarea, în
mod corespunzător, a
menţiunilor din registrul
comerţului. Dat fiind că se
menţine posibilitatea ca o
persoană înregistrată ca PFA

să ceară schimbarea statutului
juridic dobândit şi autorizarea
ca întreprinzător titular al unei
întreprinderi individuale, PFA
poate opta pentru modificarea
formei de organizare.
Modificarea menţiunilor
referitoare la obiectul de
activitate şi emiterea noilor
certificate de înregistrare se
realizează, pe baza cererii
depuse potrivit celor de mai

sus, de oficiul registrului
comerţului, cu titlu gratuit.
Sancţiunea pentru
neîndeplinirea obligaţiei de
modificare a obiectului de
activitate potrivit celor de mai
sus este radierea din oficiu din
registrul comerţului, cu
publicarea, 30 de zile înainte
de împlinirea termenului, a
listei cu persoanele fizice
autorizate şi întreprinderile
individuale care nu şi-au
îndeplinit această obligaţie pe
pagina de internet a Oficiului
Naţional al Registrului
Comerţului şi la sediul fiecărui
oficiu al registrului comerţului,
urmată de radierea din oficiu a
acestora, în termen de 60 de
zile.

ce măsuri în ceea ce priveşte
interconectarea registrelor
centrale ale comerţului şi ale
societăţilor consideraţi că
trebuie luate în perioada
următoare?

În vederea creşterii accesului
întreprinderilor din România la
informaţii despre
întreprinderile partenere de
afaceri din state membre UE şi
asigurarea interconectării cu
registrele comerţului din
statele membre, s-a contractat
aplicația (2016-RO-IA-0041) -
“Romanian Electronic System
for Interconnection of National
Trade Register Office with
BRIS” pentru implementarea
Directivei Europene
2012/17/UE, prin apelul
„Programului de lucru 2016”
(Working programme 2016)
din cadrul Programului
European „Facilități pentru
conectare europeană”
(Connecting European Facility
–CEF), program coordonat de
Direcția Generală DG CONECT

– acord de finanțare CE –
ONRC semnat.
După data de 7 iulie 2017,
pentru identificare, inclusiv în
comunicarea dintre registrele
comerţului din statele membre
prin sistemul de
interconectare, persoanele
fizice şi juridice înregistrate în
registrul comerţului vor avea şi
un identificator unic la nivel
european (EUID), care include
elementul de identificare al
României, elementul de
identificare al registrului
naţional, numărul persoanei
din registrul respectiv şi, dacă
este necesar, alte elemente
pentru a evita erorile de
identificare.
Structura identificatorului unic
la nivel european (EUID) se va
aproba, potrivit prevederilor
Legii nr. 152/2015, prin ordin
al ministrului justiţiei.

credeţi că este utilă
creşterea transparenţei în
privinţa informaţiilor de
interes public referitoare la
activitatea, procedurile şi
actele specifice oNrc-ului?

În cursul anului 2016, la nivelul
instituției a fost implementat
Memorandumul cu tema:
„Creşterea transparenţei şi
standardizarea afişării
informaţiilor de interes
public”, fiind operate o serie
de modificări, respectiv:
informaţia de pe site a fost
structurată în acord cu
prevederile documentului şi au
fost publicate informaţii
suplimentare faţă de cele deja
existente referitoare la
organizarea instituţiei, agenda
directorului general, achiziţiile
publice, formularele tip, datele
de contact ale instituţiei etc.;
site-ul a fost accesibilizat
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pentru persoanele cu
dizabilităţi.
În urma verificării
implementării O.U.G.
nr.41/2016 privind stabilirea
unor măsuri de simplificare la
nivelul administrației publice
centrale și pentru modificarea
și completarea unor acte
normative, ONRC a fost
desemnat ca fiind cea mai
transparentă instituție din
România.

care sunt principalele
reclamaţii, dacă acestea
există, făcute de către
persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale și
întreprinderile familiale în
privinţa procedurilor şi
actelor de la registrul
comerţului?

Legislația și formularele
utilizate pentru înregistrarea în
registrul comerțului a PFA, ÎI,
ÎF sunt simplificate, motiv
pentru care nu ne confruntăm
cu reclamații ale acestor
categorii de profesioniști.

ce noi activităţi consideraţi
că trebuie reglementate în
privinţa competenţelor
oficiului Naţional al
registrului comerţului?

Înfiinţarea Registrului
Beneficiarilor Reali pentru
societăţile înregistrate în
registrul comerţului, ca efect
al transpunerii Directivei (UE)
2015/849 a Parlamentului
European și a Consiliului
privind prevenirea utilizării
sistemului financiar în scopul
spălării banilor sau finanțării
terorismului.
Reglementarea profesiei de
registrator de registrul
comerţului, prin adoptarea

Legii privind registratorii de
registru și activitatea de
înregistrare în registrul
comerțului, ceea ce va
conduce la simplificarea
formalităților de înregistrare în
registrul comerțului a
profesioniștilor care au
această obligație.

are oficiul Național al
registrului comerțului şi
activități finanțate integral
din venituri proprii? care ar fi
acestea?

Prin h.G. nr. 811/2016 s-a
aprobat înfiinţarea pe lângă
Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului a  următoarelor
activităţi finanţate integral din
venituri proprii: a) editarea şi
consultarea în sistem
electronic de culegeri de
practică şi reviste în domeniul
registrului comerţului şi al
buletinului procedurilor de

insolvenţă; b) organizarea de
seminare şi conferinţe în
domeniul registrului
comerţului şi al buletinului
procedurilor de insolvenţă;
efectuarea de studii, proiecte
şi altele asemenea; c)
realizarea de lucrări statistice,
sintetice sau analitice, pe două
sau mai multe criterii, în
domeniul registrului
comerţului şi al buletinului
procedurilor de insolvenţă; d)
realizarea de analize/rapoarte
specializate, analize generale,
sectoriale sau de conjunctură,
în domeniul registrului
comerţului şi al buletinului
procedurilor de insolvenţă,
pentru mediul de afaceri,
cetăţeni, alte persoane
interesate.
Modul de organizare şi
desfăşurare a activităţilor
prevăzute mai sus şi tariful
perceput pentru prestarea
acestora, fundamentat pe tip

de activitate, sunt cuprinse în
proiectul de ordin, care a fost
transmis, în vederea aprobării,
Ministerului Justiţiei.

în câte procese a fost/este
parte sau a fost citat oficiul
Naţional al registrului
comerţului şi/sau oficiile
registrului comerţului de pe
lângă tribunale în decursul
anului 2016 şi începutul
anului 2017?

În anul 2016, Oficiul Național
al Registrului Comerțului, în
nume propriu sau prin oficiile
registrului comerțului, a fost
parte sau a fost citat în 16322
cauze, dintre care 9305 acțiuni
de dizolvare judiciară și 5244
acțiuni de radiere, formulate
de ONRC, în temeiul
competențelor legale, iar de la
începutul anului 2017 până la
data de 12.06.2017, în 7400
dosare, din care 4841 acțiuni
de dizolvare judiciară și 1611
acțiuni de radiere, formulate
de ONRC, în temeiul
competențelor legale.

care este scopul amplasării
la registrul comerţului a unui
stand al bursei de Valori
bucureşti? există şi alte
iniţiative în acest sens?

Protocolul semnat de ONRC cu
Bursa de Valori București şi cu
Casa de Brokeraj Prime
Transaction, la data de 28
aprilie 2017, are ca obiect
derularea unei campanii de
informare a antreprenorilor
români, prin intermediul unui
program-pilot, în vederea
susținerii accesului
companiilor la surse de
finanțare și la dezvoltarea
echilibrată a României. În
acest sens, în perioada 1 mai

anexa 1. situația statistică privind persoanele juridice înscrise 
în registrul Comerțului, active din punct de vedere juridic, 

la data de 31.05.2017

Nr. Persoane juridice active din punct de vedere
juridic, la data de 31.05.2017 838.476

Nr. asociaților/acționarilor/membrilor cooperatori
aferenți persoanelor juridice active, total din care: 1.317.661

persoane fizice 1.261.018

persoane juridice 52.891

tip listă 3.752 

anexa 2. situația statistică a profesioniștilor înscriși 
în registrul Comerțului, activi din punct de vedere juridic, 

la data de 31.05.2017

Nr. profesioniști aflați în suspendare temporară de
activitate 134.239

Nr. scucursale fără personalitate juridică 5.778

Nr. profesioniști aflați în dizolvare juridică 54.077

Nr. profesioniști aflați în alte stări decât cele
enumerate mai sus (insolvență, faliment, reorganizare
judiciară etc. ) 

84.886

Nr. profesioniști care au fost radiați din Registrul
Comerțului 1.347.873
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2017–1 decembrie 2017, la
sediul Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul București, Bursa de
Valori București și Casa de
Brokeraj Prime Transaction vor
asigura materiale
informaționale și prezența
unui specialist care va oferi

informații despre proiectele
derulate de BVB și partenerii
săi pentru promovarea
educației antreprenoriale și
financiare.
Pe parcursul derulării acestui
proiect, sperăm ca un număr
cât mai mare de persoane să
fie interesate de această

inițiativă și să beneficieze de
informații valoroase, care să le
fie utile în promovarea și în
creșterea propriilor afaceri,
contribuind, astfel la
dezvoltarea mediului de
afaceri din România.
Instituția noastră este deschisă
inițiativelor primite din partea

antreprenorilor, autorităților/
instituțiilor publice, care pot
conduce la dezvoltarea
mediului de afaceri local,
educarea antreprenorială și
financiară fiind esențiale într-o
economie stabilă.

sorina viziru

LoCaLitate stare totaL 

București Sectorul 1

Faliment 1013
Insolvență 258
Reorganizare judiciară 63
total 1334

București Sectorul 2

Faliment 749
Insolvență 225
Reorganizare judiciară 37
total 1011

București Sectorul 3

Faliment 776
Insolvență 202
Reorganizare judiciară 32
total 1010

București Sectorul 4 

Faliment 492
Insolvență 117
Reorganizare judiciară 16
total 625

București Sectorul 5

Faliment 427
Insolvență 115
Reorganizare judiciară 23
total 565

București Sectorul 6 

Faliment 511
Insolvență 120
Reorganizare judiciară 29
total 660

total bucurești 5205

Municipiul Brașov

Faliment 721
Insolvență 158
Reorganizare judiciară 66
total 945

Municipiul Cluj- Napoca

Faliment 434
Insolvență 83
Reorganizare judiciară 19
total 536

LoCaLitate stare totaL 

Municipiul Constanța

Faliment 532
Insolvență 209
Reorganizare judiciară 38
total 779

Municipiul Craiova

Faliment 383
Insolvență 59
Reorganizare judiciară 36
total 478

Municipiul Galați

Faliment 345
Insolvență 107
Reorganizare judiciară 29
total 481

Municipiul Iași 

Faliment 572
Insolvență 149
Reorganizare judiciară 32
total 753

Municipiul Oradea 
Faliment 97
Insolvență 39
total 136

Municipiul Pitești

Faliment 312
Insolvență 60
Reorganizare judiciară 27
total 399

Municipiul Ploiești 

Faliment 262
Insolvență 85
Reorganizare judiciară 28
total 375

Municipiul Timișoara

Faliment 435
Insolvență 163
Reorganizare judiciară 43
total 641

total general 10728
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care sunt principalele
atribuţii ale aNitP? ce politici
de prevenire, protecţie şi
asistenţă a implementat
agenţia pe parcursul anului
2016 şi în prima parte a
anului 2017?

Principalele atribuţii ale ANITP
sunt prevăzute în Hotărârea
nr. 460 din 11 mai 2011
privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei
Naţionale împotriva Traficului
de Persoane precum şi în

Ordinul nr. 220 din 7
septembrie 2012 pentru
aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a
Agenției Naționale Împotriva
Traficului de Persoane.
Dintre acestea pot fi

enumerate: stabilirea
indicatorilor de apreciere a
fenomenului traficului de
persoane; colectarea,
procesarea şi analizarea de
date şi informaţii cu caracter
personal şi statistic în

dinamica traficului de persoane 
impune adesea modificări 
legislative şi procedurale
interviu cu maXimiLiaN NicoLae, comisar-şef  de poliţie, împuternicit director, aNitP 

(agenția Națională împotriva traficului de Persoane)
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domeniul de competenţă;
efectuarea de studii şi
cercetãri privind diagnoza şi
evoluţia fenomenului traficului
de persoane; elaborarea
răspunsurilor la chestionare,
precum şi a rapoartelor de
ţară în domeniu; elaborarea,
pe baza propunerilor
instituţiilor cu atribuţii în
domeniu, a proiectului
Strategiei naţionale împotriva
traficului de persoane şi
monitorizarea şi evaluarea
activităţilor desfăşurate de
instituţiile publice cu atribuţii
în domeniu, în raport cu
obiectivele prevăzute în
planurile de acţiune pentru
implementarea Strategiei
naţionale; dezvoltarea unor
proiecte şi campanii de preve -
nire a traficului de persoane;
acordarea de sprijin pentru
referirea transnaţională a vic ti -
melor şi facilitarea accesu lui
acestora la servicii specializate.
Pe parcursul anului 2016,
Agenţia a continuat
implementarea şi
monitorizarea măsurilor
stabilite prin Strategia
naţională împotriva traficului
de persoane pentru perioada
2012-2016 şi Planurile
naţionale de acţiune aferente .

care sunt instituţiile şi
organizaţiile cu care aNitP
colaborează în mod frecvent?

Puteţi accesa următorul link de
pe site-ul nostru în vederea
vizualizării acestora:
http://www.anitp.mai.gov.ro/p
arteneri/
Cooperăm cu instituţiile
guvernamentale prevăzute în
Mecanismului naţional de
identificare şi referire a
victimelor traficului de
persoane - Ordinul nr. 335 din

29 octombrie 2007 şi în Legea
678/2001 privind prevenirea şi
combaterea traficului de
persoane: Poliţia Română
(Brigada de Combatere a
Criminalităţii Organizate
Bucureşti, Direcţia de
Combatere a Criminalităţii
Organizate, Serviciul de
combatere a traficului de
persoane), Jandarmeria
Română, Poliţia de Frontieră,
Inspectoratul General pentru
Imigrări, Direcţiile Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţie a
Copilului, Ministerul Public
(Direcţia pentru Investigarea
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism),
Ministerul Afacerilor Externe
(Misiunile diplomatice şi
oficiile consulare ale României
în străinătate), Ministerul
Educaţiei, Ministerul Justiţiei,
autorităţile administraţiei
publice locale, Ministerul
Sănătăţii, Ministerul Muncii,
precum şi cu mai multe ONG-uri.

care sunt zonele şi
comunităţile cele mai
vulnerabile în privinţa traficului
de persoane? ce categorii
sociale sunt cele mai expuse
traficului de fiinţe umane?

Preponderent, putem vorbi
despre mediul rural şi
comunităţile defavorizate.
Copiii pot fi condiţionaţi şi
manipulaţi cu lejeritate, iar
femeile tinere lipsite de
oportunităţi profesionale au
de asemenea o vulnerabilitate
crescută. 
De asemenea, lipsa educaţiei
atrage după sine alte condiţii
care accentuează
vulnerabilitatea: cu un nivel
precar de educaţie scad
şansele de a identifica şi de a
accesa un loc de muncă sau un

loc de muncă bine plătit. 
Numărul victimelor şi judeţele
de provenienţă diferă de la an
la an. În anul 2016, victimele
au provenit în principal din
următoarele judeţe: Dolj,
Galați, Bacău, Argeș, Brașov,
Prahova, Cluj, Bihor, Iași şi
Constanța.

care sunt formele de
exploatare a victimelor
traficului de persoane?

Potrivit legislaţiei, formele de
exploatare a victimelor
traficului de persoane sunt:
exploatare sexuală; exploatare
prin muncă; obligarea la
practicarea cerşetoriei;
obligarea la comiterea de
furturi; prelevarea de organe,
ţesuturi sau celule de origine
umană. Cazuistica de până în
prezent se limitează la primele
patru puncte.

în ce sectoare de activitate se
înregistrează exploatarea prin
muncă şi care sunt statisticile
ultimilor ani?

Agricultură, construcţii, servicii
tip horeca, alte situaţii
(vânzare ziare, diferite fabrici

textile sau hârtie, ferme,
domeniul forestier sau la
îngrijirea de animale,
adunarea de deșeuri sau
distribuirea de reclame pe
stradă până la obligarea la
muncă în spălătorii auto etc.). 
În anul 2016 au fost
identificate 132 de victime, iar
în anul 2015 au fost
identificate 180 de victime. 

câte cazuri de exploatare
sexuală, muncă forţată şi cerşit,
cu victime din românia, au fost
descoperite în anul 2016?

530 – sexuală; 132 – muncă;
68 – cerşetorie. 

de ce naţionalitate sunt
traficanţii care exploatează
victimele din românia şi ce
măsuri sunt luate împotriva
acestora?

Victimele din România sunt în
cele mai multe cazuri
recrutate de către persoane
cunoscute sau care fac parte
din cercul de cunoştinţe sau
chiar membrii ai familiei, fiind
abordate cu oferte pentru
nevoi specifice, în special de
muncă în străinătate. 
Victimele şi recrutorii lor fac
parte din aceeaşi comunitate,
sunt din acelaşi oraş sau
cartier, contactul dintre
aceştia fiind facilitat de
proximitatea geografică şi de
cunoştinţe comune.
În anul 2015 au fost 252 de
condamnări definitive, iar în
2016 au fost condamnaţi 269
de traficanţi. Dintre aceştia,
peste 70% au fost primit
pedeapsa cu închisoarea. 
Nu deţinem date despre
persoanele care au traficat
cetăţenii români în ţările de
destinaţie.

Victimele şi
recrutorii lor fac
parte din aceeaşi
comunitate, sunt
din acelaşi oraş
sau cartier,
contactul dintre
aceştia fiind
facilitat de
proximitatea
geografică şi de
cunoştinţe
comune.
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care sunt convenţiile,
tratatele şi reglementările
internaţionale la care
românia este parte în privinţa
combaterii şi prevenirii
traficului de persoane şi ce
prevăd, pe scurt, acestea? 

Principalele instrumente juri -
dice internaţionale referitoare
la traficul de persoane,
ratificate de România, ori care
au incidenţă cu privire la
traficul de persoane şi
drepturile omului, precum şi
documentele europene
relevante sunt următoarele:
Convenţia Naţiunilor Unite
împotriva criminalităţii
transnaţionale organizate,
adoptată la New york, la 15
noiembrie 2000, ratificată
prin Legea nr.565/2002.
România a semnat, la data
de 14 decembrie 2000, la
Palermo, Convenţia
Naţiunilor Unite împotriva
criminalităţii transnaţionale
organizate, precum şi
Protocolul privind
prevenirea, reprimarea şi
pedepsirea traficului de
persoane, în special al
femeilor şi copiilor;
Convenţia Consiliului
Europei privind lupta
împotriva traficului de fiinţe
umane, adoptată la 3 mai
2005, deschisă spre semnare
şi semnată de România la
Varşovia la 16 mai 2005,
ratificată prin Legea
nr.300/2006; 
Programul Stockholm,
adoptat la Bruxelles la 2
decembrie 2009; 
Directiva 2011/36/UE a
Parlamentului European şi a
Consiliului din 5 aprilie 2011
privind prevenirea şi
combaterea traficului de
persoane şi protejarea

victimelor acestuia, precum
şi de înlocuire a Deciziei-
cadru 2002/629/JAI a
Consiliului.

ce măsuri sunt luate pentru
reintegrarea victimelor
traficului de persoane?

Victimele infracţiunilor de trafic
de persoane, sunt informate cu
privire la drepturile pe care le
au şi modalitatea de accesare a
acestora şi, în baza
consimţământului informat, în
funcţie de nevoile specifice, sunt
direcționate către furnizorii de
servicii specializate, unde pot
beneficia de  următoarele
servicii de asistenţă: 
Sprijin pentru pregătirea şi
realizarea repatrierii în
cazurile de referire
transnaţională; 
Adăpost, precum şi
acoperirea altor nevoi de
bază (hrană, îmbrăcăminte);
Sprijin material şi/sau
financiar pentru acoperirea
nevoilor de bază sau pentru
accesarea unor
servicii/drepturi; 
Asistenţă medicală;
Asistenţă psihologică sau
psihiatrică; 
Refacerea actelor de
identitate; 
Integrare /Reintegrare
şcolară; 
Consiliere vocaţională/
(re)calificare profesională/
integrare în muncă;
Îndrumare pentru
accesarea beneficiilor
sociale; 
Asigurarea transportului;
Protecţie fizică; 
Sprijin emoţional,
informare cu privire la
evoluţia procesului penal,
îndrumare pentru accesarea
dreptului la despă gubiri din

partea traficantului şi la
compensaţie acordată de
stat, în condiţiile legii.  

care sunt, de obicei, ţările de
destinaţie ale traficului de
persoane din românia?

De regulă, ţările de destinaţie
sunt următoarele, fără însă a se
limita la acestea: Italia, Spania,
Germania, Anglia, Franţa,
Irlanda, Grecia. 
Pentru anul 2016, ţările de
destinaţie au fost următoarele:
România, Italia, Germania, UK,
Spania, Franţa, Irlanda, Grecia,
Belgia, Elveţia, Austria, Cehia,
Suedia, Olanda, Portugalia,
Polonia,  Finlanda, Norvegia,
Turcia, Danemarca, Scoţia,
Albania, Serbia. 

care este situaţia centrelor de
asistare a victimelor traficului
de fiinţe umane?

Centrele de asistenţă a
victimelor traficului de
persoane sunt organizate şi
funcţionează în cadrul
instituţiilor publice, respectiv,
Direcţiile Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului,
din subordinea Consiliilor
judeţene sau sunt organizate
de organizaţii neguvernamen -
tale. Forma de organizare a
centrelor, serviciile acordate,
cu cazare sau fără cazare,
activităţile desfăşurate, se
diferenţiază în funcţie de
resursele existente şi nevoile
identificate.

ce alte structuri asigură
servicii suport pentru victi -
mele traficului de persoane?

În afară de Direcţiile Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului şi organizaţiile

neguvernamentale de profil,
victimele traficului de persoane
mai primesc servicii suport de
la: Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Afacerilor
Externe (Misiunile diplomatice
şi oficiile consulare ale
României în străinătate),
Ministerul Educaţiei,
autorităţile administraţiei
publice locale, Ministerul
Sănătăţii, Ministerul Muncii. 

credeţi că aşa-numitul brexit
va crea probleme în privinţa
cooperării cu marea britanie
în vederea combaterii
traficului de persoane?

Cooperarea cu Regatul Unit al
Marii Britanii şi al Irlandei de
Nord în domeniul luptei
împotriva traficului de
persoane se situează, în
prezent, la un nivel foarte bun.
Posibilele efecte ale Brexit-ului
în acest domeniu sunt în curs
de analiză şi evaluare.

consideraţi că este necesară
modificarea legislaţiei
specifice referitoare la
protecţia şi asistenţa victi -
melor traficului de persoane?

Dinamica traficului de persoane
impune adesea modificări
legislative şi procedurale. În
prezent, analizăm
oportunitatea unor modificări
legislative.

în opinia dumneavoastră este
oportună creşterea bugetului
anual şi a numărului de
angajaţi ai aNitP?

O creștere a resurselor finan -
ciare şi umane este dorită de
fiecare instituţie sau organizaţie. 

raluca juncu



Dincolo de provocări, perspectivele
agriculturii româneşti sunt extrem de
pozitive, inclusiv din punct de vedere
macroeconomic.
Potrivit ultimelor date furnizate de Comisia
Europeană, la sfârșitul lui mai 2017,
România a devenit principalul exportator
de cereale din Uniunea Europeană.
Firmele din ţara noastră au exportat 7,15
milioane de tone, aproape un sfert din
totalul exporturilor europene de cereale
din recolta 2016-2017. Din acestea, peste
5 milioane de tone au reprezentat
exporturile de grâu (aproape dublu față de

media înregistrată între 2011 şi 2015).
Din punctul de vedere al producţiei
europene, recolta de cereale (inclusiv
orez) a crescut cu 12% între 2010 și 2015
la aproximativ 317 milioane de tone,
adică 12,5% din producția globală.
Grâul, orzul, orzul, porumbul au fost
prin cipalele culturi (86% în 2015).
Firme le franceze au realizat 22,9% din
pro ducţia de cereale din UE, cele ger ma -
ne (15,4%) și poloneze (8,8%). Româ nia a
fost în 2015 al cincelea producător de
cereale din UE, cu 6% din total, nivel
similar înregistrat de Spania şi Italia.

agricultura românească
continuă evoluţia susţinută,
pe fondul investiţiilor
semnificative din ultimii ani.
Potrivit unui studiu realizat
de analiştii de la keysfin,
afacerile din sectorul
producţiei de cereale s-au
dublat în ultimii 7 ani, de la
8,34 miliarde lei în 2009 la
16,1 milarde lei în 2015.

Peste 7.000 de firme, cu peste
40.000 de angajaţi, activează,
în prezent, în agricultura
românească, pe segmentul
cultivării cerealelor, arată
datele KeysFin.
Faţă de 2009, numărul
companiilor a crescut cu
aproape 30%, la 7.194, cei mai
mulţi cultivatori fiind
înregistraţi în timiş (550),
Constanţa (541), teleorman
(362), ialomiţa (349), Călăraşi
(343), brăila (339), arad (322),
tulcea (322) şi dolj (314).
Interesant este faptul că în
Bucureşti erau înregistrate
peste 300 de companii.

Pe fondul investiţiilor
semnificative în optimizarea
producţiei (seminţe de
calitate, tratamente şi utilaje),
profitabilitatea sectorului a
crescut de peste 5 ori la 1,66
miliarde de lei în 2015.
Potrivit datelor comunicate la
Ministerul Finanţelor, agro-
Chirnogi sa, din Călăraşi, a
fost, în 2016, principalul
jucător în piaţa producătorilor
de cereale. Compania, cu 623

angajaţi, a înregistrat anul
trecut afaceri de 960,1 de
milioane lei, aproape duble
faţă de rezultatul din anul
precedent. şi profitul net a
fost pe măsură, de 12
milioane de lei.
Agricost SA, din Brăila, s-a
clasat pe locul 2 în piaţa
producătorilor de cereale.
Compania, cu 917 angajaţi, a
înregistrat în 2016 afaceri de
387,2 milioane lei, în creştere

cu peste 21 milioane de lei
faţă de rezultatul din anul
precedent, și un profit net de
71 milioane de lei.
Următorul în topul
cultivatorilor de cereale
estePlantagro-Com SRL, cu
afaceri de 380,3 milioane lei şi
un profit net de 13,7 milioane
de lei în 2016. Firma vasluiană,
cu 140 de angajaţi, a reuşit
una dintre cele mai
spectaculoase evoluţii, reuşind
să îşi crească business-ul cu
peste 114 milioane de lei faţă
de 2015.
Pe locul patru în clasament s-a
situat Agroind Cauaceu SA.
Firma bihoreană, care are 127
de angajaţi, a raportat anul
trecut un business de 251,4
milioane de lei, cu peste 10
milioane de lei peste nivelul
din anul anterior, şi un profit
net de 7,3 milioane de lei.
Dincolo de performanţa
acestor firme, interesantă este
evoluţia companiei Interagro
SRL, din Teleorman, unul
dintre principalii jucători din
piaţă în ultimii ani. După ce, în
2015, raportase afaceri de
374,5 milioane de lei, în 2016
a intrat în insolvenţă, iar busi -
ness-ul a coborât semnificativ,
până la 21,5 milioane lei.

SuNtem PriNciPaLuL eXPortator de cereaLe
diN uNiuNea euroPeaNă
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cum catalogați maturitatea pieței
din românia în ceea ce privește
serviciile pe care le oferiți?

Misiunea noastră este clară: „Să
creăm și să conducem schimbarea
către o societate sustenabilă”.
Încercăm să modelăm viitorul și
credem cu tărie în ceea ce facem.
Nu suntem mari dar suntem
suficient de dinamici și de motivați
încât să obținem rezultate
spectaculoase. Putem face aceasta
fiind aproape acolo unde este
nevoie. Înțelegem nevoia clienților și
acolo unde alții văd provocări noi
vedem oportunități. Ne adaptăm
rapid și oferim servicii de înaltă ca -
litate și suntem flexibili în abordare.
Piața din România se maturizează
foarte repede, având în vedere
politicile, programele și cerințele
legale impuse de Uniunea
Europeană. O Românie activă și
responsabilă aduce după sine o
piață competitivă din toate punctele
de vedere. Companiile sunt din ce în
ce mai motivate în vederea
conformării legale dar și în ceea ce
privește integrarea obiectivelor de
responsabilitate socială și de mediu
în cadrul strategiilor lor. Au nevoie
de suportul pe care Denkstatt îl
poate oferi, iar companiile mari au
atins acel grad de maturitate în care
aceste aspecte reprezintă o

prioritate maximă. Cu cele medii și
mici încă mai avem de lucrat pe
partea de conștientizare și motivare,
adresându-le direct beneficiile.
Schimbări există deja și ele sunt în
bine în majoritatea cazurilor. Încet
se va trece peste reacție direct la
prevenție, pentru că se vor impune
tot mai multe taxe de mediu care
vor afecta direct business-ul.
Legislația Europeană va fi din ce în
ce mai apăsătoare atunci când vine
vorba de responsabilitatea pentru
mediu și responsabilitatea socială.
Ca de exemplu, recentul Ordin nr.
1938/2016 care a introdus cerințe
de raportare nefinanciară
companiilor de interes public cu mai
mult de 500 de angajați (art. 492 și
art. 556). Aceste „declarații
nefinanciare” trebuie să facă
referire la impactul social și de
mediu actual și cel previzibil al
companiei și la modalitățile de
intervenție prin programele interne
de eficientizare. Elementele de
declarare trebuie să se bazeze pe
aspecte reale din segmentul
operațional, date reale și
cuantificabile. Multe companii nu au
încă o înțelegere exactă asupra
acestora, din păcate. Cine nu va face
față conformărilor va avea de
suferit. Dacă voluntar companiile nu
vor fi orientate către o abordare
sustenabilă a business-ului, atunci

am creat think!legal, 
un produs inovativ
în segmentul managementului legislativ
interviu cu GabrieLa fiStiS, director executiv, denkstatt românia

Gabriela fistis este o ecologistă din naștere, cu o
experiență de peste 19 ani acumulată din proiecte
derulate în domeniul managementului sustenabilității.
consideră că respectul față de mediu și respectul față
de oameni este esențial atunci când vorbim de evoluție.
crede cu tărie că evoluția cere schimbare. Se regăsește
printre cei care promovează schimbarea și își
concentrează eforturile în suportul orientat către cei
care înțeleg sau nu înțeleg nevoia de schimbare. Luptă
pentru nevoile generațiilor viitoare și consideră că
nevoile acestora vor fi mult diferite de cele actuale, că
responsabilitatea noastră este de a crea contextul de
evoluție propice pentru un viitor echilibrat.
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probabil că în scurt timp vor
exista direcții legislative clare
care vor impune cerințe mai
stricte de neîncălcat, care în
momentul de față nu sunt pe
rol. Există companii care nu
sunt transparente când vine
vorba de expunerea
problemelor cu care se
confruntă și nici nu își expun
programele de îmbunătățire,
ceea ce nu întotdeauna este
bine. Trebuie să faci față
deschis tuturor provocărilor
atunci când ești orientat către
sustenabilitate.
Printre clienții Denkstatt
România se numară companii
private medii și mari din Româ nia,
care activează în domeniile
industriei alimen ta re, automo -
tive, industria componentelor
electronice, industria textilă sau
furnizori de servicii.

cum se implică denkstatt în
sectorul social al comunității
din care face parte?

Sectorul public din România se
bazează pe serviciile oferite de
Denkstatt în elaborarea și
punerea în aplicare a
strategiilor locale de "Schimbări
Climatice - Planuri de Acțiune
pentru Energie Durabilă",
dezvoltarea studiilor de
fezabilitate pentru deșeuri și
alte servicii. Suntem aproape
de primării și le oferim suport
nemijlocit și creăm programe
de dezvoltare a comunității
împreună.
Denkstatt România crează
parteneriate cu universitățile
din Romania considerând că
este necesară o sinergie între
mediul academic, consultanță
și mediul direct productiv, cel
economic, unde lucrurile
trebuie să fie puse în practică.
Împreună cu universitățile

dezvoltăm competențe noi și
avansate care să ajute viitorii
angajați să facă față
provocărilor din câmpul muncii.
Astfel, Denkstatt a creat primul
pachet de training certificat
european pe ”Sustainability
Manager” în colaborare cu
Institutul Politechnique de
Grenoble și Universitatea
Politehnica Timișoara. Primii
”Sustainability Manageri” din
companiile mari au fost instruiți
de Denkstatt.

care este percepția mediului
de business românesc asupra
conceptului de sustena bi li -
tate? cum a evoluat de-a
lungul ultimilor ani? cât de
diferită este față de piețele
mature din europa de Vest?

În România suntem la început,
dar prindem repede din urmă
pentru că există deja presiuni la
nivel de strategii europene. La
nivel de companii mari sau
companii cu capital străin unde
există o stabilitate economică și
o maturitate organizațională,
sustenabilitatea este deja parte
integrantă din strategia de
business, așa cum spuneam
mai devreme. Sunt multe
companii care se află deja în
stadiul de lansare de produse
sau servicii sustenabile și își
evidențiază foarte clar
reducerea amprentei de carbon
(reducerea impactului asociat
de mediu) și își comunică
programele sociale desfășurate
în interesul părților interesate.  
Cât despre diferența față de
piețele mature din Europa de
Vest, aș putea spune că, există
încă diferențe în procesul de
inițiere, abordare și
implementare, aceasta din
cauză că există încă confuzii în
înțelegerea pe deplin a

conceptului de sustenabilitate.
Când vorbim de sustenabilitate
vorbim de principii și valori, de
schimbări de comportament și
schimbări ale modalităților de
operare, de creări de noi
produse și servicii eficiente, de
evaluări de impact pe tot ciclul
de viață al produselor și/sau
serviciilor, de proiecte în
interesul comunității și inițiate
de comunitate. Angajarea
părților interesate în
managementul sustenabilității
este foarte importantă pentru
că doar acestea pot să eviden -
țieze și să orienteze nevoia și
angajarea, aspecte care, din
păcate nu sunt luate în
considerare așa cum ar trebui
în România, având astfel o
mare diferență în abordare față
de țările din Europa de Vest.

care sunt noile trenduri care
valorizează în ultimul timp
mediul de afaceri?

Trendurile actuale conduc spre
inițializarea evaluării perfor -
man țelor, spre valorizarea/
monetizarea acțiunilor unei
companii indiferent că ne
referim la eficientizarea
activităților și reducerea
impactului de mediu sau la
impactul social pozitiv în
societate și la evaluarea acestei
investiții în societate. Aceste
noi trenduri în sustenabilitate
ar fi: ”Evaluarea Capitalului
Natural” și ”Evaluarea Capitalului
Social”, iar Denkstatt reușește
sa țină pasul cu acestea. 
La nivel internațional oferim
informații și suport cu privire la
noile trenduri din
sustenabilitate și realizăm
produse noi și inovative, cu alte
cuvinte ne adaptăm din timp
sau întâmpinăm nevoia rapid. E
important să facem asta,

putem face diferența și să
creăm valoare.
Denkstatt este în permanență
aproape de clienții săi și de
mulți alți stakeholderi, fiind
orientată întotdeauna să se
adapteze unor noi cerințe. Pe
de altă parte suntem conștienți
că trebuie să fim front-runneri
în acest segment al
consultanței în sustenabilitate.
De aceea am creat Think!legal,
un produs inovativ în
segmentul managementului
legislativ. În România, ca de
altfel în multe alte țări
înțelegerea unei legislații
complexe și în permanentă
schimbare este dificilă – iar
îndeplinirea cerințelor legale
este o provocare și mai mare.
Think!legal este o aplicație
informatică care oferă
informații actualizate pe
legislația specifică și aplicabilă
segmentului operațional,
evidențiind obligațiile legale
care impactează activitatea și
crează un context de evaluare
și colaborare între alți actori la
nivelul companiei pentru a crea
un mediu intern performant de
conformare.  
Din experiența noastră putem
spune că nu există companie
care să se conformeze 100% cu
cerințele legale, dar faptul că
are un proces de control și
monitorizare performant și
reușeste în permanență să
controleze obiectiv situația
astfel încât să nu scape de sub
control, deja este un lucru mare.
Această aplicație este deja
utilizată de zeci de companii
din Austria, Ungaria și România
și putem spune că avem un
impact foarte bun privind
eficientizarea pe elemente de
conformare.

Mircea fica
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de la început aţi ţinut să vă
diferenţiaţi de ceilalaţi jucători
din piaţa  punctelor de
despăgubire, de intermediari...

Nu încercăm să fim diferiţi, suntem
diferiţi. Suntem exclusiv
cumpărători, nu intermediem; nu
avem intenţia de a vinde, toate
achiziţiile sunt făcute ca investiţie
pe termen lung, nu pentru a marca
un profit rapid. Structura
organizatorică a Alpha Quest,
experienţa reprezentanţilor săi,
capacitatea financiară a fondului,
toate acestea ne plasează într-o
categorie diferită. Suntem un fond
de investiţii care acţionează  după
reguli bine definite.

cine sunt investitorii din alpha
Quest și care este orizontul
investițional?   

Fondul Alpha Quest este un SICAV
maltez, condus și administrat de
persoane cu o mare experiență în
piețele finaciare. Investitorii sunt
atât persoane fizice cât și instituții,
care au o bogată experiență în a
investi în regiune și mă bucur că
am reușit să atragem o bună parte
din bani în economia românească.
Punctele sunt doar una din
investiții însă au fost și vor mai fi și
multe altele în special pe zona
pieței de capital dar și de tip
Private equity/Venture Capital.

cât de vastă este această
experiență?

Eu personal am lucrat șase ani
pentru Wood& Company, cea mai
mare bancă de investiții din Europa
Centrală și de Est și unul dintre
principalii brokeri din România,
unde am acoperit mai multe
sectoare: bancar, utilităţi,
farmaceutic. Experiența unui MBA
la Insead  (votat cel mai bun din
lume de către Financial Times în

2016 şi 2017) m-a ajutat să îmi
dezvolt latura antreprenorială. 
În cadrul Wood&Co am structurat
și listat la Viena un produs warrant
cu suport în acțiuni Fondul
Proprietatea, care a dus la
transparentizarea și accelerea
tranzacționarii la Bursa de Valori
București. 
Consultanța Alpha Quest este
asigurată de Vlad Neacșu, care și-a
câștigat experiența pe piața de
capital la Raiffeisen Capital&
Investment, unul dintre cei mai
mari brokeri din acţiuni din
România. A făcut parte din
Consiliile de Administraţie ale mai
multor companii importante,
precum Transgaz, Impact sau
Primcom. În zona de gestionare a
investiţiilor  trebuie menţionaţi cei
şase ani petrecuţi de Vlad la Allianz
ţiriac Pensii Private, în poziţia de
manager de portofoliu. Experiența
investitorilor este însă la fel de
prețioasă pentru că au trecut prin
procese similare de restituire în
anii 90.

oferta publică alpha Quest a
expirat la sfârșitul lunii aprilie.
este finalul achiziţiei de puncte
aNrP?

În niciun caz. Oferta a avut rostul
de a a arăta deținătorilor de
puncte că există investitori
instituționali care acționează în
mod transparent, cu un preț
anunțat, nenegociabil. Și noi
credem că și-a atins scopul. În

Suntem alternativa la plățile
statului pentru punctele aNrP,
nu substitutul lor
interviu cu oVidiu fer, reprezentant alpha Quest

Statul va face în acest an primele plăţi în baza punctelor
de despăgubire emise de autoritatea Națională pentru
restituirea Proprietăţilor. o tranşă anuală  este în limita
a 20% din valoarea totală a punctelor deţinute.
despăgubirea eşalonată într-o perioadă  lungă de timp
îndreaptă unii deţinători către vânzarea anticipată a
punctelor, care are avantajul unei plăţi pe loc. despre
evoluţia pieţei am discutat cu ovidiu fer, reprezentantul
alpha Quest, cel mai activ cumpărător instituțional de
puncte.
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continuare vom face achiziții. Chiar și
dimensiunea ofertei noastre, de 200 de
milioane de lei, arată că investim pe
termen lung. Anterior ofertei am preluat
150 de milioane de puncte, vom cumpăra
și în anii următori pentru că procesul de
restituire din România va mai dura câțiva
ani iar noi vom fi în piață pe întreg acest
parcurs.

din acest an punctele  pot fi covertite în
numerar solicitat statului, în tranșe de
cel mult 20% pe an. deja au fost emise
câteva sute de titluri de către aNrP. Nu se
reduce baza de clienți potențiali pentru
dumneavoastră?

Deloc. Chiar și deținătorii care au obținut
un titlu de plată pentru 20% din puncte,
își pot valorifica în continuare portofoliul.
Trebuie să solicite un nou certificat care
să ateste noul număr de puncte rămase și
acestea se pot tranzacționa în același mod
simplu. Prin urmare, conversia parțială nu
schimbă cu absolut nimic situația și chiar
putem spune că baza de potențiali clienți
nu  scade, ci se lărgește, deoarece ANRP
emite în continuare puncte în ritm
accelerat.  Echipa actuală a Autorității
face mari eforturi pentru a repara
greșelile trecutului și e de apreciat munca
depusă. Deținătorii de puncte trebuie însă
să fie și ei activi, să aleagă o opțiune de
valorificare: cer statului o tranşă sau
acceptă o ofertă precum a noastră. Nu
trebuie să aştepte.

Poate aşteaptă licitaţiile pentru imobile
şi terenuri!?! Legea prevede această
variantă, ba chiar era cea încurajată
atunci când actul normativ a fost
elaborat.

Dați-mi voie să mă declar pesimist când
vine vorba de licitații. Trebuiau organizate
de la începutul anului trecut; mai multe
termene au fost prorogate, iar multe
proceduri preliminare sunt încă departe
de a fi finalizate. Avem toate ingredientele
unui  potențial eșec și personal cred că
într-acolo ne îndreptăm cu licitațiile.
Pentru noi, licitațiile pentru active

imobiliare ale statului nu au fost o opțiune
în niciun moment, dar au fost deținători
care le așteptau. Ar trebui să se
reorienteze. Și să o facă repede. 

în această situație întreaga sarcină
pentru despăgubirea prin puncte va pica
asupra bugetului.  Poate duce o
asemenea sarcină?

Trebuie. Punctele sunt o creanță asupra
statului român și reprezintă plăți asumate.

Orizontul de timp în care statul se va
achita de aceste obligații este o
necunoscută și nu sunt excluse probleme
în viitor. Dar în final statul se va achita de
datorie. Desigur, o evoluție de acest fel
poate să dea peste cap planurile unor
oameni. Și acestora noi le oferim
posibilitatea de a-și valorifica punctele.
Noi suntem alternativa la plățile stat, nu
ne substituim statului. 

Mircea fica
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www.deseuriambalaje.ro
funcționeaza în cadrul legal oferit
de ouG 38/2016. care sunt
avantajele celor care utilizează
această platformă?

www.deseuriambalaje.ro este o
platformă online de tranzacționare
a deșeurilor de ambalaje și se
adresează direct producătorilor și
importatorilor care pun pe piața
națională bunuri ambalate. Este o
soluție inovatoare care îmbină IT-ul
cu sistemul de gestionare a
deșeurilor de ambalaje în România.
Principalele funcționalități ale
platformei noastre sunt: facilitează
conectarea directă într-un spațiu
virtual a
producătorilor/importatorilor care
pun pe piață bunuri ambalate cu
cei care dețin deșeurile de
ambalaje, respectiv colectori, stații
de sortare, firme de salubrizare,
reciclatori finali; asigură
îndeplinirea în mod individual a
obiectivelor de reciclare și
funcționează în baza Legii
nr.249/2015 și a Ordinului de
Ministru 2413/2016.

Cu privire la beneficiile platformei,
avem în vedere:
1. Prețul corect - pornim de la un
preț spot, bazat pe cerere și ofertă,
astfel încât
producătorii/importatorii să
plătească prețul real de colectare
al celor care dețin deșeurile de
ambalaje.

2. Cantități reale - verificăm după
proceduri foarte stricte validarea
celor care se înscriu pe platformă
pentru a vinde trasabilitatea
deșeurilor;

3. Cantități corecte – producătorii
trebuie să achiziționeze cantitățile
necesare pentru a-și îndeplini
obiectivul global de reciclare de
60%.

4. verificăm trasabilitatea – toate
dosarele de trasabilitate sunt
verificate de către echipa
www.deseuriambalaje.ro și nu în
ultimul rând asigurăm transparența
întregului proces. 

cine apelează la serviciile oferite
de www.deseuriambalaje.ro?

Avem categorii distincte de
utilizatori. Pe de-o parte se află
colectorii și reciclatorii, iar pe de
altă parte se găsesc producătorii și
importatorii care pun pe piața
națională bunuri ambalate și au
ținte de îndeplinit.
În cazul unui colector, pentru a-și
înscrie compania trebuie să își
creeze un cont pe site și să
uploadeze o serie de documente
solicitate de către noi. O echipă
interna va valida după proceduri
complexe și foarte bine definite
toate documentele companiei
înscrise și, de asemenea, va merge
la fața locului pentru a verifica
astfel conformitatea cu prevederile
Autorizației de mediu, precum și
capacitățile tehnice de
colectare/reciclare, în sensul că se
vor evalua atât amplasamentul, cât
și dotările tehnologice.
În cazul unui
producător/importator trebuie să
își creeze, de asemenea, un cont
pe platformă, care va trece printr-
un proces de validare.
Printre funcționalități:
-sistem de rating al vânzătorului –
cu ajutorul căruia producătorii pot
vedea în timp real câte cantități a
tranzacționat acel colector și
numărul licitațiilor finalizate cu
succes pe platformă.
-obținem confirmarea
reciclatorului final – pentru a
verifica dacă acele cantități au fost
într-adevăr reciclate, pentru că
aceasta a fost o problemă acută cu
care producătorii s-au confruntat

www.deseuriambalaje.ro 
este o platformă online de
tranzacționare a deșeurilor de ambalaje
interviu cu adeLa Lazăr, founder, www.deseuriambalaje.ro

www.deseuri-
ambalaje.ro 
este o soluție
inovatoare care
îmbină it-ul cu
sistemul de
gestionare a
deșeurilor de
ambalaje în
românia.



în anii anteriori, reciclarea
realizându-se de fapt, “doar
pe hârtie”. 
Noi efectuăm vizite la
reciclatori pentru a ne asigura
de faptul că toate cantitățile
tranzacționate pe platformă
sunt reciclate.
În același timp există pentru
ambii utilizatori posibilitatea
de a-și genera o serie de
rapoarte în timp real, astfel
încât pot să vadă gradul de
îndeplinire al țintelor (în cazul
unui producător/importator),
câte cantități de deșeuri de
ambalaje au tranzacționat (în
cazul unui vânzător).
Întreg procesul se bazează pe

proceduri foarte atent
întocmite de validare a
vânzătorilor, dar și a dosarelor
de trasabilitate (se verifică
fiecare dosar în parte, de la
sursa de generare și până la
reciclarea acelei cantități la
reciclatorul final).
Deoarece am dorit să oferim
servicii integrate, începând cu
luna mai 2017 dăm
posibilitatea producătorilor și
importatorilor de bunuri
ambalate să opteze pentru
îndeplinirea în mod individual
a obiectivelor de reciclare sau
să ne transfere integral
responsabilitatea privind
gestionarea ambalajelor și a

deșeurilor de ambalaje din
cadrul companiei, în sistem tip
OTR, fiind autorizați în acest
sens prin licența de operare.

câte firme / entități au deja
un cont valid pe platforma
dumneavoastră?

Până în acest moment există
250 de conturi validate pe
platform, fiind tranzacționată
trasabilitatea a peste 16.000 de
tone de deșeuri de ambalaje.
Platforma are un design
intuitiv, conceput pentru a vă
reduce timpul petrecut pentru
achiziționarea trasabilității
deșeurilor de ambalaje și
implicit a îndeplinirii
obiectivelor de reciclare/
valorificare.

Mircea fica
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avem categorii distincte
de utilizatori. Pe de-o
parte se află colectorii și
reciclatorii, iar pe de altă
parte se găsesc
producătorii și
importatorii care pun pe
piața națională bunuri
ambalate și au ținte de
îndeplinit.
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Stimată doamnă director General,
ați venit în românia dintr-o țară
vecină, bulgaria, pentru a face
startul unei firme într-un domeniu
de nișă – colectarea creanțelor
neperformante. cum ați simțit, mai
ales ca femeie, acest start up? a
fost mai greu decât ați estimat și
dacă da, unde ați resimțit aceste
greutăți?

În primul rând, start-up-ul în
România a fost un lucru dorit de top
managementul grupului, care și-a
oferit întreg sprijinul de la momentul
inițial al conceperii acestei idei.
Selecția noilor membri și constituirea
unei noi echipe a fost un moment
crucial, așa cum era de așteptat, pe
care l-am depășit cu succes. Ulterior,
spiritul aceleiași echipe m-a susținut

și în etapele, nu întotdeauna ușoare,
ale implementării proiectului. 
Un alt aspect important pentru
mine a fost capacitatea de
adaptare și pot afirma cu bucurie
că m-am adaptat foarte repede
atât climatului de business de aici,
cât și ritmului de viață din
România, țară care m-a surprins
dintotdeauna într-un mod pozitiv.

Principiul nostru
este să dezvoltăm
acest business
cu precizie și cu
o atitudine
corectă atât față
de clienții noștri,
cât și față de
debitori.

activitatea de colectare a creanțelor
este o continuare a creditării
interviu cu dimaNa VLaeVa, director General, debt collection agency
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ce ne puteti spune despre
firma pe care o conduceți? 

debt Collection agency (dCa)
este foarte concentrată  pe
activitatea pe care o
desfășoară.  Suntem conștienți
că piața din România este mai
dezvoltată decât cea din
Bulgaria, concurența este mai
mare, dar și oportunitățile
sunt mai multe. Principiul
nostru este să dezvoltăm acest
business cu precizie și cu o
atitudine corectă atât față de
clienții noștri, cât și față de
debitori. Încrederea este cea
mai mare valoare pentru noi:
încrederea clienților noștri că
vom fi partenerii potriviți, a
debitorilor că îi vom trata cu
onestitate și respect și nu în
ultimul rând a angajaților
noștri că DCA le va oferi
posibilitatea dezvoltării
profesionale.
În ultimii 4 ani de când este
prezentă în România, DCA SRL
oferă soluții flexibile în
domeniul recuperării
creanțelor, mai ales a celor
negarantate. Un factor cheie
în dezvoltarea DCA SRL a
intervenit în luna iunie 2016,
când concernul norvegian
B2holding AS a achiziționat
100% din acțiunile companiei-
mamă din Bulgaria, împreună
cu societățile afiliate Smart
Collect EOOD, Bulgaria și DCA
SRL, România. holdingul își
desfășoară activitatea pe
teritoriul a 16 state – în
Scandinavia și țările Baltice, în
Europa Centrală și de Est și în
Balcani. Grupul are peste
1.500 de angajați și deține
peste 4.000.000 de creanțe
dobândite, cu o balanță de
peste 3 miliarde de euro.
B2holding AS este o companie
publică, acțiunile acesteia fiind

tranzacționate la Bursa de
Valori din Oslo, Norvegia, unde
se află și sediul său central. 
După achiziționarea companiei
noastre de către B2holding,
nivelul de resurse financiare ce
pot fi alocate pentru achiziția
portofoliilor de creanțe
neperformante a crescut
considerabil. Acest lucru oferă
posibilitatea DCA SRL să-și
extindă gama de servicii
oferite, în special în domeniul
achiziționării portofoliilor de
creanțe corporative și IMM,
precum și în vederea
menținerii și dezvoltării
specializării sale în domeniul
recuperării de creanțe
comerciale de consum
negarantate. 
Obiectivul nostru este să fim
mai competitivi, să devenim
puternici alături de clienți
puternici și bineînțeles să
construim colaborări solide. 

credeți că domeniul
colectării creanțelor poate fi
considerat o activitate de
creditare sau este pur și
simplu o colectare în sensul
preluării relației directe cu
clienții în numele
finanțatorilor?

Colectarea creanțelor
neperformante are multe
etape și multe efecte pozitive -
economice și sociale. Prin
colectarea creanțelor, firmele
din domeniu aduc înapoi în
economia României un volum
semnificativ de resurse
financiare. Pentru fiecare
debitor, impactul social poate
fi foarte important tocmai
pentru că prin serviciul nostru
îi oferim posibilitatea să
eșaloneze debitul. Este foarte
util să menționăm faptul că, de
regulă, o companie de

colectare este mult mai
flexibilă față de debitori, mai
ales când există o dorință clară
și din partea lor de a achita
creanța restantă. Tocmai de
aceea consider că activitatea
de colectare a creanțelor este
o continuare a creditării, cu o
abordare mult mai flexibilă
spre înțelegerea problemelor
și cauzelor care au dus la
intrarea în incapacitate de
plată sau în întârziere la plată
a ratelor de credit. Acesta este
aspectul social pe care îl
acoperim prin găsirea unor
soluții adaptate fiecărui client
în parte. 

având în vedere experiența
dumneavoastră în domeniu,
unde vedeți frontiera dintre
românia și bulgaria din
punctul de vedere al
business-ului pe care îl
coordonați?  

Diferențele nu sunt foarte
mari, principiile business-ului
sunt aceleași. Dacă putem
vorbi despre o “frontieră”,
aceasta există din punct de
vedere legislativ. În primul

rând, o companie de colectare
de creanțe, în Bulgaria, este
obligată să funcționeze ca un
IFN și raportează către Banca
Națională, asa cum fac aici
toate instituțiile din această
categorie.
În al doilea rând, diferența
există în etapa de colectare
judiciară; actele normative
care instituie procesul de
executare silită sunt similare,
dar procedurile diferă. În
Bulgaria de exemplu,
contractul de credit nu este
titlu executoriu prin lege,
motiv pentru care se folosește
destul de mult biletul la ordin
ca soluție alternativă de
garantare și cu scopul
simplificării  procedurii de
executare silită.
În principiu, legislația fiecărei
țări are aspecte specifice iar
cunoașterea lor este extrem
de importantă pentru
desfășurarea activității în mod
corect. Pentru unii textele
legislative pot fi plictisitoare,
dar pentru noi reprezintă
“Biblia” business-ului.
Experiența similară în țări cu
legislații diferite poate aduce
plus valoarea necesară evitării
unor practici care, pe un
model sau altul, și-au dovedit
ineficiența. În acest context,
consider că un start up în
domeniul colectării creanțelor,
mai ales neperformante, într-o
țară unde această activitate nu
este reglementată de Banca
Centrală este pentru mine o
experiență ce îmi oferă mai
multă flexibilitate în modelul
de business pe care l-am
construit și pe care dorim să îl
perfectăm mereu, în funcție
de tendința și de cerințele
pieței. 

Mircea fica

colectarea
creanțelor
neperformante are
multe etape și
multe efecte
pozitive -
economice și
sociale. Prin
colectarea
creanțelor, firmele
din domeniu aduc
înapoi în economia
româniei un volum
semnificativ de
resurse financiare. 
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î nainte de ceremonia de
premiere au transmis
mesajul lor doamnele

Crina frisch, Președintele
Camerei Naționale a
Consilierilor în Proprietate
Industrială din România
(CNCPIR), raluca vasilescu,
Vicepreședintele CNCPIR,
gabriela rîşnoveanu,
Preşedintele Secţiei a V-a
Civilă a Tribunalului Bucureşti,
irinel doina surugiu, Senior
Advisor în cadrul Direcției
Naționale a Vămilor și gilda
Lazăr, Director Corporate
Affairs & Communications al
companiei JTI România.

criteriiLe de Premiere:

Experienţa în piaţă
Opiniile şi recomandă ri le
clienţilor 
Rezultatele înregistrate
în 2016 și în primele cinci
luni din 2017
Brandul societăţii
Stilul de leadership
Activitatea academică
Complexitatea dosarelor
în care au fost implicate
companiile, agențiile și
persoanele nominalizate
Apariţia în presa de
specialitate românească şi în
directoarele internaţio nale
de profil (Legal 500; World
Intellectual Property Review;
Revista Managing Intellec -
tual Property; Intellec tual
Asset Management).

PremiaNții GaLei
ProPrietății iNduStriaLe

secțiunea i: 
instituții

direCția naționaLă a
văMiLor
Premiul pentru contribuția
majoră la respectarea
drepturilor de proprietate
industrială.
tribunaLuL buCurești
Premiul pentru contribuția

majoră la respectarea
drepturilor de proprietate
industrială.

secțiunea a ii-a: 
agenții de ProPrietate
industriaLă 

Cabinet enPora
inteLLeCtuaL ProPertY
srL
Premiul pentru înalte
standarde profesionale în
domeniul mărcilor, brevetelor
și desenelor

Cabinet M. oProiu 
Premiul pentru expertiza
ridicată în domeniul mărcilor
și al brevetelor
frisCh & Partners 
Premiul pentru contribuția la
protejarea mărcilor unor
importante companii
naționale și multinaționale
nndkP iP (NESTOR
NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN –
CONSILIERE ÎN P.I. S.R.L.)
Premiul pentru
profesionalism și
recunoaștere internațională
soCietatea CiviLă
ProfesionaLă de
ProPrietate industriaLă
MiLCev burbea
Premiul pentru contribuția la
dezvoltarea mediului de afaceri

secțiunea a iii-a: 
soCietăți de avoCatură

zaMfiresCu raCoți 
& Partners
Premiul pentru înalte
standarde profesionale în
litigiile de proprietate
industrială – Mărci
viLau | assoCiates
Premiul pentru înalte
standarde profesionale în
litigiile de proprietate
industrială – Brevete de
invenție

secțiunea a iv-a: start-up

Coffee 2 go 

Legal magazin 
a organizat Gala Proprietății industriale

institutul cultural român a găzduit marți, 13 iunie 2017, prima
ediție a Galei Proprietății industriale, eveniment organizat de
revista Legal magazin. 
Partenerii Galei au fost camera Națională a consilierilor în
Proprietate industrială din românia, institutul cultural român
și editura integral.
evenimentul a avut rolul de a consolida parteneriatul dintre
titularii de drepturi (fie că vorbim de persoane fizice, de
inventatori, de companii, institute de cercetare, universități
etc.) și consilierii în proprietate industrială.

niCoLae boiCea, engineering innovation Manager,  
renauLt teChnoLogie rouManie
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Premiul pentru dezvoltarea
rețelei de chioșcuri Coffee 2
Go 

secțiunea a v-a: 
CoMPanii

baYer roMânia / 
buLgaria / MoLdova
Premiul pentru inovare în
sectorul farmaceutic
renauLt teChnoLogie
rouManie & CentruL
tehniC titu
Premiul pentru excelență în
Cercetare, Dezvoltare și
Inovare
jt internationaL 
(roMania) srL
Premiul pentru contribuția
majoră în educarea
consumatorilor și în
combaterea contrabandei cu
țigarete
hofigaL
Premiul pentru excelență în
cercetarea produselor
naturale
ConPet
Premiul pentru eficiența
economică a brevetelor
înregistrate la OSIM
avinCis vinuri srL 
Premiul pentru expansiunea
brandului AVINCIS și pentru
restaurarea domeniul viticol
de la Drăgăşani
roMvaC CoMPanY sa
Premiul pentru excelență în
cercetarea veterinară

secțiunea a vi-a: 
institute de CerCetare 

institutuL naționaL
Pentru fiziCă și inginerie
nuCLeară „horia
huLubei”
Premiul pentru realizarea
celui mai important Centru
de cercetare științifică din
România, ELI-NP (Extreme

Light Infrastructure – Nuclear
Physics)

secțiunea a vii-a: 
CoMPanii sPeCiaLizate 
în ConsuLtanţă şi design
de brand

brandient
Premiul pentru contribuția la
consolidarea unor branduri
renumite

secțiunea a viii: 
aCadeMiCa / Cărți desPre iP

irina aLbușeL, avoCat
Partener, aLbușeL Law
offiCe
Premiul pentru promovarea
proprietății industriale

sectiunea a ix-a: 
ConsiLieri Care au
Contribuit La PrestigiuL
Profesiei de ConsiLier în
ProPrietate industriaLă

virginia - daisY PoP
Senior Partner și Fondator,
Enpora
Margareta oProiu
Managing Partner, Cabinet
M. Oproiu
Prof. univ. dr. ing.
Constantin țurCanu
Fondator Agenţia de
Proprietate Intelectuală
INVENTA și Președinte de
onoare al CNCPIR

sectiunea a x-a:
PersonaLități Care au
Contribuit La resPeCtarea
drePturiLor de
ProPrietate industriaLă

judeCător Constanța
MoisesCu
Premiul pentru contribuția
majoră la respectarea
drepturilor de proprietate
industrială

„Legal Magazin va organiza
în fiecare an, la începutul
lunii iunie, Gala Proprietății
Industriale, pentru a onora și
răsplăti instituțiile,
companiile și persoanele care
au contribuit și contribuie
substanțial la respectarea
drepturilor de proprietate
industrială în România”, a
declarat Mircea Fica, Senior
Editor, Legal Magazin.

sorina viziru

giLda Lazăr, director Corporate affairs, jti

Mihai PoPa, Country head of Law, 
Patents and Compliance, bayer romaniabulgariaMoldova

Crina frisCh, Președintele CnCPir
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î n luna mai 2013 se lansa
prima ediție a publicației
Legal Magazin, care a

reușit să devină un liant între
profesiile liberale și mediul de
afaceri din țara noastră, prin
evenimentele organizate și
prin calitatea informațiilor
prezentare în format print și
pe site-ul legalmagazin.ro.

Începând cu acest an,
redacția revistei Legal
Magazin va organiza la finalul
lunii mai Gala Legal Magazin,
dorind să evidențieze
succesele obținute de
profesioniștii liberali în
calitatea lor de antreprenori
independenți și responsabili,
ținând cont de sprijinul
permanent și calificat pe care-
l acordă companiilor,
instituțiilor și persoanelor
fizice. 
Totodată, în cadrul Galei
Legal Magazin vor fi premiate
cele mai eficiente insituții
publice românești, precum și
lideri din bănci, companii,
asociații profesionale și
patronale.

Redacția Legal Magazin a
organizat joi, 25 mai 2017,
prima ediție a GALEI LEGAL
MAGAZIN, eveniment găzduit
de Institutul Cultural Român
și care a beneficiat de
parteneriatul Editurii Integral,
Body Art Wellness Club de la
Rin Grand hotel, Fornetti,
Leonidas și Bergenbier.

PremiaNții

Categoria 
soCietăți de avoCatură

iordăchescu & asociații 
Eugen Constantin
Iordăchescu, Managing 
Partner
Premiul pentru excelență în
Dreptul Penal al Afacerilor

Cabinet de avocat 
gruia dufaut
Dana Gruia Dufaut,
Managing Partner
Premiul pentru contribuția
la  atragerea investițiilor
companiilor franceze

Cobuz & asociații 
Alina Cobuz, 
Managing Partner
Premiul pentru rezultatele

obținute la International
Centre for Settlement of
Investment Disputes (ICSID)

zamfirescu racoți 
& Partners
Dr. Cosmin Vasile, avocat
asociat coordonator
Premiul pentru rezultatele
obținute la International
Chamber of Commerce Paris
(ICC Paris)

bulboacă & asociații
Adrian Bulboacă, 
Managing Partner
Premiul pentru implicarea
socială și civică și pentru
dezvoltarea Asociaţiei
Culturale Matricea
Românească

dentons 
Anda Todor, Managing
Partner
Premiul pentru extinderea
globală și capacitatea
multijurisdicțională pusă în
slujba clienților

reff și asociații 
Alexandru Reff, Managing
Partner
Premiul pentru contribuția
majoră la dezvoltarea
companiilor asistate

Popovici nițu stoica 
& asociații 
Florian Nițu, Managing Partner
Premiul pentru stilul eficient
si inovativ de leadership al
avocaților parteneri

Legal magazin 
a premiat elita profesiilor liberale
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nestor nestor diculescu
kingston Petersen
Ion Nestor, Co-Managing
Partner
Premiul pentru calitatea
serviciilor și pentru
contribuția la atragerea
investițiilor companiilor
americane.

Categoria soCietăți
ProfesionaLe 
de insoLvență

Citr grouP (Casa de
Insolvență Transilvania)
Andrei Cionca, Asociat
Coordonator
Premiul pentru înalte
standarde profesionale în
domeniul insolvenței

roMinsoLv
Florian Mateiță, Partener
Premiul pentru gestionarea
eficientă a procedurilor de
reorganizare

seCțiunea 
finanCiar-banCar

CeC bank 
Radu Grațian Ghețea,
Președinte

Premiul pentru contribuția
majoră la dezvoltarea
profesiilor liberale și a
mediului de afaceri

Categoria ong-uri

asociația environ
Andrei Orban, Președinte
Premiul pentru contribuția la
educația ecologică a
cetățenilor, companiilor și
instituțiilor

Categoria asoCiații
ProfesionaLe

uniunea națională a
barourilor din românia
Gheorghe Florea, Președinte 
Diplomă de excelență pentru
contribuția la dezvoltarea
profesiei de avocat și a
profesiilor liberale

baroul bucureşti 
Ion Dragne, Decan
Diplomă de excelență pentru
contribuția la dezvoltarea
profesiei de avocat și a
profesiilor liberale

uniunea națională a
notarilor Publici din

românia (unnPr)
Dumitru Viorel Mănescu,
Președinte
Diplomă de excelență pentru
contribuția la dezvoltarea
profesiei de notar public și a
profesiilor liberale

uniunea națională a
Practicienilor în insolvență
din românia (unPir)
Niculae Bălan, Președinte
Diplomă de excelență pentru
contribuția la dezvoltarea
profesiei de practician în
insolvență și a profesiilor
liberale

asociația națională a
evaluatorilor autorizați din
românia (anevar)
Daniel Manațe, 
Președinte
Diplomă de excelență pentru
contribuția la dezvoltarea
profesiei de evaluator
autorizat și a profesiilor
liberale

uniunea națională a
executorilor judecătorești
din românia (unej)
Marius Iacob Morari,
Președinte

Diplomă de excelență pentru
contribuția la dezvoltarea
profesiei de executor
judecătoresc și a profesiilor
liberale

Camera naţională a
Consilierilor în Proprietate
industrială din românia 
Crina Frisch, 
Preşedinte
Diplomă de excelență pentru
contribuția la dezvoltarea
profesiei de consilier în
proprietate industrială  și a
profesiilor liberale

Categoria universități

facultatea de drept a
universității bucurești
Prof. univ. dr. Flavius Antoniu
Baias, Decan
Premiul pentru contribuția la
dezvoltarea profesiilor
liberale din România

Categoria instituții

oficiul național al
registrului Comerțului
Valentina Burdescu, 
Director General 
Premiul pentru contribuția la
dezvoltarea mediului de
afaceri

banca națională a româniei
Direcția Juridică
Alexandru Nicolae Păunescu,
Director
Premiul pentru contribuția la
consolidarea culturii juridice
în sistemul financiar-bancar

Consiliul Concurenței 
Bogdan Chirițoiu, Președinte
Premiul pentru contribuția
majoră la maturizarea și
educarea mediului de afaceri

Mircea fica
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românia nu are legislație
care să oblige instituțiile
și companiile să

raporteze incidentele
cibernetice, și raportează
doar cei care vor, a afirmat
Anton Rog, șeful Centrului
Național Cyberint din cadrul
Serviciului Român de
Informații (SRI).
Unul dintre specialiștii
Kaspersky Lab a declarant
recent pentru AGERPRES că
România se situează în
categoria de risc mediu în
ierarhia mondială a atacurilor
cibernetice, în timp ce
instituțiile guvernamentale
sunt vulnerabile mai ales din
cauza sistemelor învechite pe
care le folosesc.
Persoanele care au depus
reclamații la Poliție după ce s-
au confruntat cu atacul
cibernetic WannaCry nu au
plătit rescumpărările
solicitate de către infractori, a
declarat Flavius Dorin Nistor ,
subcomisar de Poliție în
cadrul Inspectoratului
General al Poliției Române
(IGPR) - Direcția de
Combatere a Criminalității
Organizate, Serviciul de
Combatere a Criminalității
Informatice.
Atacul denumit ”wannaCry”,
un asalt de tip ransomware
de o amploare fără precedent
la scară mondială, a afectat,
la începutul lunii mai din
acest an, zeci de mii de
computere din locuințe, sedii
de firme și agenții
guvernamentale din 74 de
țări, în acestea infiltrându-se
programe malițioase
(malware) care au criptat și
blocat accesul la conținut
până când utilizatorii au fost
dispuși să plătească între 300
și 600 de dolari în monedă

virtuală bitcoin pentru a le fi
redat controlul asupra fișierelor.
Ligia Cecilia Popescu, avocat
partener în cadrul wolf
theiss a prezentat legislația
relevantă în vigoare,
particularitățile privind
infracțiunile informatice și
competența investigării
acestui tip de infracțiuni. Ea a
prezentat și trei studii de caz. 

Studii de caz –
iNfracțiuNi comiSe 
de hacKer româNi

guccifer (pe numele real
Marcel Lazăr) a devenit
celebru cu ocazia accesării în
mod ilegal a mai multor
adrese de e-mail, urmate de

publicarea informațiilor pe
internet, printre care se
enumeră e-mailul aparținând
hillary Clinton sau
secretarului American de stat
Colin Powell. Acesta a fost
condamnat definitiv atât de
către instituțiile din România
cât și de cele din SUA. Este
acuzat de infracțiunile de
interceptare comunicațiilor
informatice, accesul ilegal la
un sistem informatic și
violarea secretului
corespondenței. După
terminarea executării
pedepsei în România,
autoritățile Americane solicită
extrădarea sa 
tinkode (răzvan Manole) a
accesat vulnerabilitățile unor
site-uri aparținând unor
entități precum NASA,
Pentagon, yahoo, Google, etc.
Acesta este acuzat de
infracțiunile de acces ilegal la
un sistem informatic și
interceptarea comunicațiilor
informatice. 
nae (nicolae Popescu) este
căutat în prezent de către FBI,
agenția oferind o recompensă
de 1 milion de USD celor care
oferă informații ce duc la
prinderea acestuia. hackerul
este căutat pentru infracțiuni
informatice ce implică, printre
altele, comerțul electronic,
spălare de bani, falsificare de
documente oficiale, trafic și
contrafacere de mărci. 

raluca juncu

cum ne protejăm 
de criminalitatea cibernetică?

oficiali din administrația publică, reprezentanți ai Poliției
române și ai furnizorilor de soluții de specialitate din it și
securitate au participat, marți, 27 iunie, în cadrul conferinței cu
tema “cum ne protejăm de criminalitatea cibernetică?”
organizată de Legal magazin, la camera de comerț și industrie a
româniei (ccir).
Partenerii evenimentului au fost societatea de avocatură wolf
theiss, Kaspersky Lab, cec bank, tryamm și asociația Națională
pentru Securitatea Sistemelor informatice (aNSSi).

recomaNdări iGPr
foloseşte o soluţie antivirus
actualizată zilnic;
evită utilizarea reţelelor wi-fi
publice pentru operaţiuni bancare,
comerţ on-line sau afaceri personale; 
Nu rula programe a căror origine
nu poate fi verificată;
Nu deschide ataşamentele
aferente unor e-mailuri venite din
partea unor expeditori necunoscuţi;
Nu accesa link-urile primite prin 
e-mailuri care solicită actualizarea
informaţiilor personale. entităţile
legitime nu îţi vor cere niciodată să
furnizezi sau să verifici informaţii
sensibile printr-un mijloc nesigur,
precum e-mailul;
înainte de a efectua tranzacții
online, trebuie efectuate verificări cat
mai amănunțite cu privire la produs si
legitimitatea site-ului sau serviciului
oferit;
utilizați metode suplimentare de
prevenire în vederea efectuării
tranzacțiilor online. (ex : înrolarea
cardului în sistemul 3d Secure).



21 septembrie
Mediul de afaceri sub lupa
Consiliului Concurenței 

28 septembrie
Reindustrializarea României 

5 octombrie
Data Protection, ediția a II-a

10 octombrie
Recuperarea creanțelor

12 octombrie
Forumul de Mediu, ediția a II-a 

19 octombrie
Viitorul Arbitrajului Comercial,
Ediția a II-a

26 octombrie
Schemele de ajutor de stat 
în perioada 2014-2020, 
Ediția a III-a

2 noiembrie 
Excelență în medicină și farmacie

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

16 noiembrie
Forumul Dreptului Muncii, 
Ediția V-a

21 noiembrie
Finanțarea companiilor românești;
Bani pentru afaceri 

23 noiembrie
Gala Lady Lawyer, ediția a IV-a 

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

PenTRu PaRTeneRiaTe și înSCRieRi
Mircea Fica, Senior editor, Legal Magazin; Tel: 0732.903.216; mircea.fica@legalmagazin.ro
Roxana Biga, Sales Manager, Legal Magazin; Tel: 0736.366.192; office@legalmagazin.ro

Calendar conferinţe Legal Magazin
Semestrul al ii-lea, 2017

2017
abonament 1 an (11 reviste) în format tipărit: 300 lei 

(trei sute de lei) /abonament.
Frecvență Legal Magazin: 8 ediții/an
Frecvență ediție specială Lady Lawyer: 2/an
Frecvență ediție specială Tax and accounting Review: 1/an
Transport gratuit în România
Bonus - un articol / interviu pe www.legalmagazin.ro 

sau o invitație la una dintre conferințele organizate 
de Legal Magazin

Oferta este valabilă până la data de 31 iulie 2017.

pentru perioada 1 iulie 2017 - 30 iunie 2018

Le mulțumim celor care s-au abonat deja!

aBOnaMenT 
LeGaL MaGaZin

COmAnDA sE fACE:
1. prin email: la adresa office@legalmagazin.ro, rox-
ana.biga@legalmagazin.ro
2. prin telefon: la numărul   0736.366.192
Persoană de contact: Roxana Biga , Sales Manager
3. Plata se efectuează integral după emiterea facturii
fiscale, către InfATIGABIL sRL, CUI: 37722044,
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului – Nr.
J40 /  8703/ 2017, în contul RO95INGB 0000 9999
0692 5583 deschis la ING Bank, Ag. Nerva Traian



avem toate 
ingredientele

pentru un 
viitor benefic 

sistemului 
bancar din România

www.legalmagazin.ro

Ediția a XIV-a  iunie-iulie 2017

Preşedinte-Director General, CEC Bank
Preşedinte de Onoare, Asociația Română a Băncilor 

Radu GRaţian Gheţea
Interviu cu


