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educație juridică în școli

m inisterul Educației
Naționale, Ministerul
Justiției, Ministerul Public,

Consiliul Superior al Magistraturii și
Înalta Curte de Casație și Justiție au
semnat recent un protocol de
colaborare privind educația
juridică în unitățile de învățământ
preuniversitar. Prin intermediul
acestuia vor fi oferite informații cu
caracter juridic elevilor (de la
vârsta de debut a învățământului
obligatoriu până în ciclul superior al
liceului) și cadrelor didactice.
Documentul marchează
reafirmarea angajamentelor incluse
în precedentul protocol de
colaborare (2013), însă diversifică
formulele de promovare a
educației juridice în mediul școlar și
cooptează în acest demers Înalta
Curte de Casație și Justiție. Noul
protocol este în acord și cu
dezideratele Programului de
guvernare 2017-2020 privind
susținerea valorilor fundamentale
ale statului de drept și democrației,
inclusiv prin promovarea educației
juridice în școli. 
Domeniile care fac obiectul
educației juridice în învățământul

preuniversitar sunt, în special,
drepturile, libertățile și îndatoririle
fundamentale, Constituția
României, aspecte referitoare la
procesul legislativ și aspecte cu
caracter general privind
organizarea și funcționarea
sistemului judiciar, dar și elemente
de bază din dreptul civil și penal
sau elemente de prevenire și
combatere a corupției. 
Astfel, în vederea atingerii
obiectivelor propuse, părțile
semnatare vor coopera în procesul
de realizare de materiale
informative cu specific juridic
pentru profesori și pentru elevi,
adaptate la specificul fiecărui nivel
de învățământ (primar, gimnazial,
liceal). Acestea vor fi publicate pe
paginile web ale Ministerului
Educației Naționale, Ministerului
Justiției și școlilor. 
În același context, experți din
Ministerul Justiției și din alte
instituții și autorități publice
relevante pentru domeniul justiției,
consilieri juridici, practicieni ai
dreptului, reprezentanți ai
profesiilor liberale (avocați,
mediatori, executori judecătorești

etc.) sau ai societății civile care
aderă la obiectivele acestui
protocol pot susține expuneri în
școli pe diverse teme juridice de
interes. Pot fi organizate, totodată,
vizite ale elevilor la Ministerul
Justiției, la Ministerul Public, la
sediile altor autorități și instituții
publice relevante pentru domeniul
justiției, precum și la instanțe și
parchete. Cadrele didactice vor fi
sprijinite în pregătirea continuă cu
elemente de educație juridică
incluse în discipline de tip educație
civică și cultură civică. De
asemenea, vor fi elaborate
programe școlare și manuale
școlare pentru o mai bună predare
a educației juridice.
Activitățile din protocolul recent
parafat se desfășoară în intervalul
iunie 2017 – iunie 2020. La finalul
acestei perioade, Comitetul de
monitorizare interinstituțional va
prezenta un raport general, dar și
propuneri de acțiune pentru viitor,
luând în calcul atât rezultatele
Agendei Europa 2020, cât și noile
obiective în materie ale Consiliului
Europei, Uniunii Europene și
Organizației Națiunilor Unite. 

de mircea fica, 
Senior editor, 
Legal magazin
managing Partner,  
Legal magazin
media Grup
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mUşat & aSociații
câȘtiGĂ ireVocaBiL Un
noU LitiGiU îmPotriVa

aGenției naționaLe 
de inteGritate

Mușat & Asociații a reprezentat-o cu
succes pe judecătoarea Georgiana

Pulbere, de la Curtea de Apel Constanța,
într-un litigiu împotriva Agenției

Naționale de integritate (ANi). Această
victorie de referință vine după alte patru

dosare câștigate de societatea de
avocatură în ultimii ani, succese obținute

în anularea rapoartelor de evaluare
întocmite de ANi, cu privire la numeroase

personalități ce ocupă diverse funcții și
demnități publice (Președintele României,

Klaus Werner iohannis;
Europarlamentarul Mircea Diaconu;
Primarul Municipiului Bistrița, Crețu

Ovidiu Teodor; Membrul în Consiliul de
Administrație al Societății Române de

Televiziune, Lucia hossu Longin).
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a

acordat pe data de 22 iunie câștig de
cauză magistratului Georgiana Pulbere,
anulând un raport din 2015 al ANi, care

stabilea că magistratul a fost în
incompatibilitate. Raportul menţiona

faptul că, în 2012, Georgiana Pulbere a
predat cursuri de formare profesională în

domeniul achiziţiilor publice, în calitate
de prestator-formator, unor funcţionari

din cadrul Consiliului Naţional pentru
Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC), fiind

plătită de o firmă privată.

Din luna iulie, prima linie a
echipei Maravela &
Asociații se mărește prin
adăugarea avocatei
alexandra rîmbu (foto) în
rândul partenerilor. 
Cu o experiență de peste
9 ani în avocatura de

business, Alexandra a
acordat asistență multor
clienți de anvergură în
cadrul unor importante
firme internaționale de
avocatură precum J&A
Garrigues SLP (peste 2.000
de avocați, având birouri
în 13 țări și 4 continente),
dar și în importante firme
de avocatură locale
precum  Mușat &
Asociații. Ultima poziție
deținută este cea de
partener equity în cadrul
firmei Almaj & Albu.  
Expertiza Alexandrei

acoperă drept societar,
fuziuni și achiziții, drept
contractual, dreptul
muncii, PPP, construcții &
infrastructură, dar și
aspecte de concurență și
proprietate intelectuală, în
diferite sectoare de
activitate. În plus,
Alexandra a fost implicată
în numeroase litigii
complexe și arbitraje
internaționale. Din
portofoliul de clienți al
Alexandrei fac parte mari
corporații și investitori
privați.

Mitu & Asociații a
asigurat cu succes
asistența juridică și
reprezentarea a doi
funcționari publici, în fața
Comisiei de Cercetare a
Averilor din cadrul Curții
de Apel București, într-o
cauză împotriva Agenției
Naționale de integritate
având ca obiect
evaluarea averii,

respectării regimului
juridic al
incompatibilităților și al
conflictelor de interese.
Din echipa Mitu și
Asociații, implicată în
acest proiect, au făcut
parte Maria-Cristina
Mitu (Managing
Partener) (foto) și iulian
Cioienaru (Senior
Associate). 
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Leroy şi aSociaŢii a acordat 
aSiStenŢĂ jUridicĂ GrUPULUi LactaLiS în achiziŢia coVaLact 

Leroy şi Asociaţii a acordat
asistenţă juridică grupului
francez Lactalis în procesul
de achiziţie a Covalact, unul
dintre cei mai mari
producători de lactate din
România.
Echipa Leroy şi Asociaţii,
formată din bruno leroy
(Partener), andreea toma
(Partener) şi eleonora
udroiu (Partener), a asistat
grupul francez în toate

aspectele tranzacţionale şi
de reglementare ale
operaţiunii (inclusiv în
redactarea şi negocierea
documentelor de
tranzacţie, obţinerea
acordului asupra
concentrării economice,
precum şi în negocierea
angajamentelor solicitate
de către Consiliul
Concurenţei). 
În 2016 Leroy şi Asociaţii a

acordat asistenţă juridică
grupului francez în cea mai
mare tranzacție din ultimii 5
ani din industria alimentară,
în urma căreia Lactalis a
achiziţionat Albalact, printr-
o ofertă publică de preluare
voluntară desfășurată pe
Bursa de valori București,
urmată de procedura de
retragere a acţionarilor
minoritari ai Albalact
(squeeze-out). 

Un noU Partener 
La maraVeLa & aSociații  

câȘtiG PentrU 
mitU & aSociații în fața ani

Pagină realizată de sorina viziru
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PreamBUL

În fiecare an, aproximativ 200.000
de companii din Uniunea
Europeană intră în faliment, adică
în jur de 1,7 milioane de oameni
își pierd slujbele, arată datele
oficiale. Astfel, un cadru juridic al
insolvenței care să permită
avertizarea timpurie a posibilelor
dificultăți dintr-un anumit
business, dar și care să susțină
antreprenoriatul și creșterea
economică e esențial pentru
mediul de afaceri.
Europa face deja pași importanți
în această direcție. Începând cu
anul 2011, la nivelul Uniunii s-au
adoptat o serie de măsuri cu rolul
inițial de armonizare a unor
aspecte foarte specifice ale
dreptului material al insolvenței,
printre care și restructurarea, dar
cu referire și la dreptul
societăților comerciale. Ulterior,
prin adoptarea Regulamentului
(UE) 2015/848 privind procedurile
de insolvență, s-a urmărit
rezolvarea conflictelor de
competență în procedurile de
insolvență transfrontalieră și s-a
asigurat recunoașterea
hotărârilor judecătorești în
materie de insolvențe pe
teritoriul Uniunii. Cu toate
acestea, regulamentul nu
urmărea și armonizarea dreptului
material al insolvenței în statele
membre.

restructurarea și a doua șansă 
în contextul propunerilor de reglementare
emise de comisia europeană
articol de ionUț Șandor, Practician în insolvență, citr
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În contextul analizei factorilor
care generează cea mai mare
valoare adăugată în materia
companiilor aflate în
dificulatate, Comisia
Europeană a adoptat în 2014
Recomandarea privind
restructurarea și a doua
șansă, prin intermediul căreia
a invitat statele membre să
introducă proceduri eficace
de preinsolvență, precum și
dispoziții referitoare la a
doua șansă pentru
întreprinzători. Prin
intermediul acestora,
debitorii viabili ar urma să fie
ajutați să se restructureze și
să evite astfel insolvența sau
să obțină remiterea de
datorie în maximum trei ani
de la intrarea în procedură.
Chiar dacă în unele state
membre, printre care și țara
noastră, recomandarea
Comisiei a fost primită ca o
propunere utilă pentru a
întreprinde reforme în
dreptul insolvenței
(adoptarea Legii 85/2014 în
România), nu a reușit să
genereze modificări uniforme
în toate statele membre, care
să faciliteze salvarea
companiilor aflate în
dificultate financiară și prin
care antreprenorii să poată
beneficia de o a doua șansă.
Recomandarea n-a înregistrat
efectele așteptate fiindcă
aplicarea acesteia a fost
parțială, chiar și la nivelul
statelor în care s-au
întreprins reforme reale în
dreptul insolvenței.
În contextul lipsei rezultatelor
palpabile în rândul statelor
membre, s-a recurs la
propunerea unui act
normativ prin care, în aceste
jurisdicții, companiile și
antreprenorii de bună

credință să poată avea acces
la un mediu de reglementare
care permite gestionarea
eșecului în așa fel încât
antreprenorii măcar să nu fie
descurajați să încerce noi idei
de business. Astfel, s-a născut
propunerea de directivă
2016/0359 (COD) din data de
22.11.2016, privind cadrele
de restructurare preventive, a
doua șansă și măsurile de
sporire a eficienței
procedurilor de restructurare,
de insolvență și de remitere
de datorie și de modificare a
Directivei 2012/30/EU a
Comisiei Europene.

reStrUctUrarea 
Și inSoLVența 

În ciuda tendinței de scădere
a cazurilor de insolvență la
nivel european, s-a arătat că
doar jumătate din companiile
din UE supraviețuiesc mai
mult de 5 ani. Din nefericire,
în cadrul multor state
membre, printre care și
România, există tendința ca
întreprinderile viabile să fie
mai degrabă direcționate
spre lichidare decât spre
restructurarea timpurie.
Acest fapt e cauzat, în primul
rând, de lipsa de convergență
dintre reglementările statelor
membre, în contextul
dezvoltării pieței unice
europene și în contextul în
care un sfert dintre cazurile
de insolvență la nivel
european sunt
transfrontaliere, adică implică
debitori și creditori din cel
puțin două state membre. În
al doilea rând, explicația
rezidă și în faptul că, la nivel
european, nu există o cultură
a restructurării timpurie și

nici o percepție sănătoasă,
din punct de vedere
economic, al celei de a doua
șanse în business.
Dacă la nivelul statelor
membre ale UE s-ar facilita
procedurile de restructurare
rapidă și timpurie, s-ar
asigura luarea de măsuri
înainte ca societățile comer -
ciale să ajungă în punctul în
care nu-și mai pot achita
datoriile către creditori.
importanța convergenței
reglementărilor și a formării
unor cadre juridice
armonizate în materie de
restructurare și insolvență
rezidă în special în rata de
recuperare a creditorilor
companiilor aflate în
dificultate. Raportat la
analizele Băncii Mondiale,
ratele de recuperare sunt mai
mari în statele membre în
care restructurarea este
prima opțiune de salvare a
unei societăți in dificultate. În
contextul acestor indicatori,
România se află la coada
clasamentului, rata de
recuperare a creditorilor în
țara noastră fiind de
aproximativ 30%, în condițiile
în care, spre exemplu, în
Belgia acest procent atinge
90%. Pentru creditorii și
debitorii economiei
românești, a devenit mai
mult decât evident că
opțiunea lichidării este prima
când vine vorba despre
recuperarea creanțelor, ceea
ce pare un paradox raportat
la rata noastră de recuperare.
Pentru a putea obține
rezultate care să favorizeze
indicatorii sociali - creșterea
ratei de recuperare, salvarea
companiilor viabile, păstrarea
locurilor de muncă,
dezvoltarea și încurajarea

relațiilor economice
transfrontaliere - intervenția
Comisiei Europene prin
inițiativa unui act normativ în
materia restructurării este un
demers important, menit să
stimuleze crearea unui cadru
cuprinzător și ancorat într-un
context cultural și
instituțional solid în raport cu
statele membre și legislația
națională.
În anumite state membre
restructurarea nu este încă
prima opțiune din cauza
ineficacității procedurilor de
prevenire a insolvenței, care,
de multe ori, prevăd condiții
de acces similare insolvenței
sau care sunt excesiv de
stricte și mult mai
costisitoare pentru toate
părțile implicate. Astfel, chiar
dacă în unele state
comunitare există proceduri
de restructurare-
preinsolvență, condițiile
greoaie de accesare a
acestora și lipsa unor
avantaje concrete în raport
cu insolvența împing debitorii
în imposibilitatea de a-și
restructura datoriile față de
creditori înainte de a intra
efectiv în insolvență.
Prin urmare, în cazul
procedurilor de restructurare
preventivă, divergențe
procedurale ca: momentul în
care debitorul poate beneficia
de o procedură de
restructurare preventivă,
suspendarea cererilor
individuale de executare
silită, tipurile de majorități
necesare ca un plan de
restructurare să fie adoptat,
gradul de implicare a
autorităților judiciare și
administrative, modul de
formare al claselor de
creditori etc., fac uneori
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imposibilă realizarea unor
planuri de restructurare, mai
ales în cazul în care sunt
implicați creditori din mai
multe state membre.
Concluziile rămân valabile și
în cazul aplicării procedurilor
preventive la nivel național,
în condițiile în care lipsa de
eficacitate a procedurilor
rezidă, de cele mai multe ori,
în lipsa la nivel european a
unui limbaj comun în
domeniul procedurilor de
restructurare și în
promovarea acestora ca
primă opțiune în cazul
companiilor aflate în
dificultate. 
Considerăm că, în contextul
restabilizării economiei și a
încurajării expansiunii
capitalului românesc în afara
granițelor, e vital pentru
antreprenorii români să
existe la nivelul UE acte
normative care să încurajeze
companiile din statele
comunitare să investească în
afara granițelor, având
confortul unor proceduri
eficiente în caz de dificultate.
Un grad mai ridicat de
armonizare în dreptul
insolvenței și al procedurilor
preinsolvență este esențial
pentru buna funcționare a
pieței unice și pentru o
veritabilă uniune a piețelor
de capital.

a doUa ȘanSĂ 
în BUSineSS

În ceea ce privește cea de a
doua șansă, dincolo de
discuțiile tehnico-juridice pe
care le-ar putea genera un
act normativ care prevede
remiterea de datorii ca
modalitate de a materializa a

doua șansă, în Uniunea
Europeană este necesară
promovarea unei culturi
comune a soluțiilor de
prevenire a eșecului în
business și a capitalizării
experienței antreprenorului
care a eșuat prin susținerea
redresării acestuia. Toate
acestea în condițiile în care,
în unele state europene
stigmatul insolvenței a dus la
dispariția din circuitul
economic a unor
întreprinderi viabile și la
inhibarea antreprenoriatului,
cu efecte directe la nivelul
indicatorilor economici ai
statelor respective.  
Din acest punct de vedere,
eficientizarea aplicării
procedurilor de restructurare
și reglementarea celei de-a
doua șanse la nivelul Uniunii
Europene poate crea o
întreagă economie în jurul

companiilor aflate în
dificultate, de care să
beneficieze inclusiv
investitorii în căutare de
oportunități.
Prin urmare, în condiţiile în
care mai bine de jumătate
dintre europeni declară că nu
ar investi niciodată într-o
întreprindere aflată în
dificultate, atenţia
reglementărilor interne ar
trebui îndreptată spre o
politică de prevenţie și spre
construcția unui adevărat
sistem educaţional
antreprenorial în acest sens.
Cu atât mai mult în România,
unde stigmatul insolvenței a
sădit în economia noastră o
reală cultură de izolare, de
evitare sau chiar respingere a
oricăror relații economice cu
întreprinderile aflate în
această etapă, în defavoarea
încurajării reorganizării și a

reintegrării business-ului în
circuitul economic. 
izolarea de către
stakeholderi a
antreprenorului în dificultate
derivă mai ales din percepția
asupra eșecului. Majoritatea
covârșitoare a părților
implicate în raporturi
comerciale asociază imediat
eșecul cu frauda și se
delimitează rapid de orice
relaționare ulterioară. Însă
până și această abordare s-a
dovedit alterată, în condițiile
în care statisticile europene
arată că doar 6% dintre
falimente sunt frauduloase.
Prin lipsa unei culturi a
salvării, prin care li se acordă
întreprinzătorilor o a doua
șansă de a demara o
activitate economică,
Uniunea Europeana pierde
aproximativ 3 milioane de
locuri de muncă pe an.

Noile norme urmăresc aceste principii de bază
pentru asigurarea coerenței și eficienței cadrelor
de insolvență și restructurare în Uniune:

principii comune privind utilizarea unor
cadre de restructurare timpurie, care vor ajuta
întreprinderile să continue activitatea și să
mențină locurile de muncă;
norme pentru a permite antreprenorilor să
beneficieze de o a doua șansă, întrucât aceștia
vor fi descărcați integral de datorii după o
perioadă de cel mult 3 ani de la deschiderea
procedurii;
măsuri specifice pentru statele membre în
vederea sporirii eficienței procedurilor de
insolvență, de restructurare și de descărcare de
datorii; 
societățile comerciale care se confruntă cu
dificultăți financiare, în special iMM, vor avea
acces la instrumente de avertizare din timp
pentru a detecta o posibilă deteriorare a
situației 

economice și a asigura restructurarea într-un
stadiu timpuriu;
cadrele flexibile și preventive de
restructurare vor simplifica procedurile
judiciare lungi, complexe și costisitoare;
creditorii minoritari și acționarii care au
opinii divergente nu vor avea posibilitatea de a
bloca planurile de restructurare, însă interesele
lor legitime vor fi protejate;
vor fi protejate in mod specific noile
finanțări, fapt care va spori șansele de
restructurare cu succes;
grație unor proceduri de restructurare
preventive, lucrătorii vor beneficia de o
protecție completă, asigurată prin norme din
ramura dreptului muncii, în conformitate cu
legislația existentă a UE;
formarea, specializarea practicienilor și a
instanțelor și utilizarea tehnologiei vor crește
eficiența și vor reduce durata procedurilor de
insolvență, de restructurare și de oferire a unei
a doua șanse. 

Principiile propunerii de directivă 2016/0359 (cod) din data de 22.11.2016, privind cadrele de
restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de
restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a directivei 2012/30/eU
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În condițiile în care rata
șomajului în rândul tinerilor
în UE a atins cote alarmante
în ultimii ani, devine limpede
că încurajarea procedurilor
de restructurare preventivă și
susținerea celei de a doua
șansă în business sunt soluții
viabile prin care statele
membre pot contribui la
dezvoltarea economică și
socială.

cULtUra PreVenției 
Și a SaLVĂrii afaceriLor
afLate în dificULtate, 
din PerSPectiVa noiLor
ProPUneri de
reGLementare

Principalul obiectiv al
directivei este ca toate
statele membre să introducă
o serie de principii esențiale
prin care să se asigure
eficacitatea cadrului de
restructurare preventivă și a
normelor referitoare la cea
de-a doua șansă. Scopul se
rezumă la creșterea
investițiilor și facilitatea
posibilităților de ocupare a
forței de muncă pe piața
unică, prin reducerea
lichidărilor păguboase de
societăți comerciale viabile,
scăderea ratei creditelor
neperformante, reducerea
costurilor și sporirea
oportunităților pentru
antreprenorii de buna
credință care doresc să o ia
de la capăt.
Astfel, propunerea reprezintă
o adevărată declarație de
promovare a restructurării
preventive și a celei de-a
doua șanse în business, prin
evidențierea avantajelor
acestui tip de abordare a
afacerilor aflate în dificultate

și a antreprenorilor care au
eșuat.
Înainte de a îmbrățișa însă
noua cultură, este necesar să
cunoaștem răspunsurile la
întrebările esențiale pe care
Comisia Europeană le-a avut
în vedere în cadrul studiilor
preliminare propunerii:
de ce ar merita a doua șansă
o companie în dificultate?

Statisticile ne arată un număr
ridicat de companii care se
află în lichidare, deși, cu
ajutorul restructurării
timpurii, ar fi putut fi salvate.
Din păcate, aceste lichidări
aduc după sine altele, prin

crearea efectului de domino,
în condițiile în care una din
șase insolvențe are ca și
cauză eșecul unui partener
comercial. Astfel, salvarea
mai multor companii va
aduce beneficii unui întreg
lanț de furnizori/parteneri
comerciali și va salva
numeroase locuri de muncă. 
În condițiile ratei ridicate a
creditelor neperformate la
nivelul UE, față de insolvență,
procedurile de restructurare
prezintă avantaje concrete
atât pentru investitori, cât și
pentru creditorii bancari.
Asta se vede deja în rata
mare de recuperare a

creanțelor în țările în care
restructurarea timpurie e
principala opțiune a
creditorilor și a debitorilor.
O reglementare mai susținută
a celei de a doua șanse în
business poate reprezenta și
un stimulator al activității
antreprenoriale în Uniune,
având în vedere că, în
prezent, unul din doi
europeni nu ar începe o
afacere de teama unui eșec. 

Care ar fi beneficiile noilor
propuneri legislative?

Prin promovarea noilor
reglementări, ulterior
implementării în țările
membre, procedurile ar
trebui fie mai eficiente, mai
multe companii viabile ar
urma să supraviețuiască,
numărul și calitatea
investițiilor transfrontaliere în
cadrul Uniunii e de așteptat
să sporească, rata
antreprenoriatului să crească,
piețele de capital să fie mai
lichide și sursele de finanțare
mai accesibile pentru
afacerile aflate în dificultate.
Convergența acestor
indicatori ar urma să ducă la
creșterea competitivității în
cadrul Uniunii și la nivelul
economiilor statelor membre.

românia în conteXtUL
noiLor de ProPUneri 
de reGLementare

țara noastră se află pe locul
22 din cele 28 de state
membre în ceea ce privește
eficiența procedurilor de
insolvență și de prevenire a
insolvenței. Procedura de
insolvență în România
durează, în medie, 3,3 ani,
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față de media europeană de
2 ani iar procentul de
recuperare a creanțelor de
către creditorii garantați este
de 34,4%, în raport cu 65% în
Europa.
Aceste date statistice ne
situează între țările în care
cel mai probabil
deznodământ al afacerilor
aflate în dificultate este
falimentul. 
Raportat la noile
reglementări propuse,
impactul adoptării acestora 
s-ar regăsi în următoarele
aspecte:
Durata procedurilor -
specializarea judecătorilor
și a practicienilor, folosirea
mijloacelor electronice de
comunicare și adoptare a
unor măsuri care să asigure
celeritatea procedurilor va
duce la eficientizarea
acestora și la reducerea
duratei;
Avertizarea timpurie cu
privire la insolvență -
debitorii vor avea acces la
mijloace de avertizare care
vor detecta din timp
posibila deteriorare a
afacerii și vor conduce
astfel la mai multe
restructurări, începute în
stadiul incipient al
dificultăților financiare;
Protecția în fața
executărilor silite -
companiile viabile, dar

aflate în dificultate
financiară, vor putea
beneficia de patru luni de
protecție împotriva
executărilor, termen care
ar putea fi prelungit până
la o durată maximă de un
an, dar în condiții foarte
stricte. Astfel, se vor facilita
negocierile și se va reduce
durata procedurii, într-un
context de predictibilitate
și siguranță pentru
creditorii implicați;
Aplicarea remiterii de
datorie pentru
antreprenorii de bună-
credință - aceștia vor avea
acces la remiterea totală
de datorie după o perioadă
de maximum 3 ani de la
declanșarea procedurii,
fără a prejudicia însă
eventualele garanții
constituite pentru a
preveni abuzurile.

De la data lansării propunerii
de modificare a
reglementărilor europene
(noiembrie 2016), în cadrul
organismelor profesionale
europene ale practicienilor în
insolvență și specialiștilor în
restructurare au avut loc o
serie de evenimente
organizate pentru a promova
efectele acestor norme. De
altfel, tema viitorului congres
anual al iNSOL EUROPE,
Restructurarea preventivă:

Apusul insolvenței?, va
încheia aproape un an de
dezbateri despre această
temă. România va fi
reprezentată acolo de Radu
Lotrean, cofondator CiTR,
primul președinte român al
iNSOL EUROPE, cea mai
prestigioasă organizație
europeană a practicienilor în
dreptul insolvenței.

concLUzii

Prin propunerea de directivă
analizată, Comisia
Europeană își exprimă oficial
susținerea pentru
antreprenorii care au
cunoscut eșecul în business
și pentru salvarea afacerilor
oneste aflate în dificultate.
Demersurile de până acum și
inițiativele ulterioare își
propun să inducă o
schimbare generală a
percepției față de companiile
care trec printr-un astfel de
proces și să transforme acei
oameni de afaceri care au
trecut prin experiența
eșecului într-o resursă vitală
pentru mediul de business. 
Mutând analiza în planul țării
noastre, în condițiile în care
aproape jumătate dintre
companiile românești cu
impact real în economie se
confruntă cu o stare de
dificultate, tendință

menținută în ultimii patru
ani, felul în care România
alege să promoveze acest
mesaj și să implementeze
eficient noile principii va
putea fi evaluat prin
rezultatele viitoare ale
acestor companii.
Mai mult, în contextul
deținerii președinției celei
mai puternice organizații
europene a practicienilor în
insolvență, iNSOL EUROPE,
România va fi obligată să-și
asume rolul principal în
schimbarea paradigmei la
nivel național și european cu
privire la companiile aflate în
dificultate și la eșecul în
business.
CiTR GROUP, singurul grup
complex de companii care
asistă societățile în dificultate
în procesul lor de redresare
prin soluții 360 (reorganizare,
restructurare și investiții),
este un pioner al inițiativelor
europene în materie prin
campania The Value of
Second Chances, derulată la
nivel național și menită să
atragă atenția atât asupra
riscurilor contractării
antreprenoriatului autohton,
cât și să ofere soluții reale
business-urilor în dificultate.
În concordanță cu obiectivele
europene de creștere
economică, susține a doua
șansă și redă echilibrul și
perspectiva în business.
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institutul național pentru
Pregătirea Practicienilor în
insolvență (inPPi) a luat ființă
în decembrie 2012. care sunt
principalele realizări ale
inPPi în această perioadă?

Personal, cred că institutul a
reușit în primul rând să fie
vizibil; și acest lucru nu e
puțin, într-o lume în care
competiția este acerbă; a
reușit să devină o voce care să
fie ascultată – aducând laolaltă
profesioniști care să îl
legitimeze și cel mai
important, a arătat că valorile
promovate sunt cele în care
UNPiR se regăsește: o castă
care se dorește a fi unită, în
ciuda tuturor obstacolelor, o
castă de profesioniști care își
caută legitimarea într-o
societate dominată de
conflicte – totul prin
promovarea ideii de excelență
în pregătirea profesională și în
dialogul continuu și susținut cu
toate instituțiile implicate.
Trăim vremuri complicate în
care absolut toate reperele pe
care le-am avut până acum,
sunt contestate: nu există
nicăieri o autoritate absolută
în vreun domeniu al cărei
mesaj să nu fie pus la îndoială.
Asistăm cu toții la schimbarea
unor paradigme și înțelegem
că a venit momentul ca în

permanență să dovedim de ce
merităm să fim ascultați: și sin -
gurul răspuns pe care îl putem
da societății este: valoarea.
valoarea în pregătirea
profesională, valoarea în
cultivarea dialogului inter-

instituțional, valoarea prin
acceptarea ideii că
întotdeauna e loc de mai bine
și că o societate în continuă
schimbare va cauta în
permanență cea mai bună
versiune a sa.

Pentru primii cinci ani de
existență, dacă este mult sau
este puțin, fiecare este liber să
aprecieze. Dar cu siguranță,
este un bun început. și avem
toate premisele să credem că
se poate mai mult.

aveți un grup de formatori de
elită. ce condiții trebuie
îndeplinite pentru a fi lector
inPPi? cum decurge procesul
de selecție al acestora?

De regulă, lectorii iNPPi sunt
practicieni in insolvență, cu o
bogată experiență în domeniul
insolvenței, care au
administrat proceduri dintre
cele mai complexe, dar sunt
bineveniți și doctrinarii – cadre
didactice universitare – care
doresc să țină astfel de cursuri. 

Criteriile tehnice de selecție
pentru lectorii iNPPi au fost
stabilite prin hotărâre a
Consiliului de Conducere al
institutului și au o bună
reputație, nu au fost
sancționați disciplinar, au
calitatea de cadru didactic
universitar și/sau au activitate
publicistică în domeniul
drept/economic.

În procedura de acreditare a
unui lector iNPPi, foarte
important este proiectul de

inPPi 
a reușit să devină o voce care să fie ascultată
interviu cu Simona miLoȘ, Președintele inPPi
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suport de curs, care este supus
aprobării Consiliului științific al
institutului, format în mare
parte din cadre didactice
universitare.

inPPi colaborează foarte bine
cu filialele județene UnPir, cu
mass-media și cu firmele
care organizează evenimente
axate pe insolvență și
restructurare. cum apreciați
interesul practicienilor în
insolvență pentru aceste
evenimente, astfel încât să
parcurgă minim 20 de ore de
pregătire profesională
continuă?

Cred că aceste conferințe au
devenit evenimente așteptate
de către practicienii în
insolvență, dacă avem în
vedere participarea
numeroasă în toate colțurile
țării, acolo unde sunt
organizate de către filialele
locale.
Părerea mea este că nu vin
neapărat pentru a-și satisface
numărul de ore de pregătire
profesională ci din dorința de a
mai afla noutăți în materie,
care mai sunt tendințele și
orienta rea jurisprudențială și
de ce nu, din dorința de a-și
revedea colegii și de a
împărtași experiențele comune
cu aceștia.
Nu pot să nu remarc căldura și
ospitalitatea cu care noi,
lectorii, suntem întâmpinați la
aceste evenimente de către
colegii din teritoriu.
Este oricând o plăcere să îi
revăd și marele meu regret
este acela că nu pot să particip
la toate evenimentele din țară
la care sunt invitată personal.
Ar însemna ca la aproape
fiecare sfârșit de săptămână să
fiu departe de familia mea.

în ultimii ani organizați tot mai
multe seminarii online, venind
în sprijinul practicienilor în
insolvență. cum sunt primite
aceste conferințe?

Acest gen de cursuri reprezintă
o bună alternativă pentru cei
care nu au suficient timp să se
deplaseze la cursurile și la co -
nferințele regionale și totodată,
sunt și mult mai avantajoase
din perspectiva costurilor.
Practic, cu niște costuri minime,
aceste seminare online
beneficiază de aceiași lectori
reputați, pot fi urmărite
oricând și nu numai în timpul
real transmiterii lor, orice
practician putând să-și satisfacă
cele 20 de ore de pregătire
profesională doar în această
modalitate.
Revenind la întrebarea
anterioară, privind interesul
practicienilor de a participa la
evenimentele organizate de
filialele UNPiR sau de către
diverse publicații, faptul că
aceștia sunt prezenți într-un
număr atât de mare la aceste
evenimente dovedește
apetența lor pentru
participarea la astfel de
evenimente, de vreme ce ar
avea oricând alternativa
cursurilor online.

aveți programe de pregătire
comune cu magistrații și cu
avocații. Urmează să demarați
colaborări cu experții
contabili și cu consultanții
fiscali. cum colaborați cu
băncile, societățile de leasing
și cu alte entități care sunt
afectate de fenomenul
insolvenței?

Colaborarea cu instituțiile
financiare a fost mai
efervescentă în perioadele de

modificări legislative ce se
prefigurau a fi aduse în materia
insolvenței când Asociația
Română a Băncilor sau cea a
firmelor de leasing și-au adus
aportul concret în propunerile
transmise către Parlament.
În acele perioade și
participarea băncilor la
evenimentele iNPPi era foarte
numeroasă și genera de fiecare
dată un dialog interprofesional
extrem de interesant, chiar
dacă existau diferențe de
opinie și de percepție asupra
fenomenului insolvenței.
La finalul conferințelor -  dacă e
să fac o paralelă - asemeni
finalului oricărei proceduri de
insolvență, toți participanții își
trăgeau propriile învățăminte
din acea experiență. Sper ca ele
să nu fie uitate prea curând și
să nu repetăm greșelile
trecutului.
Acum însă, în contextul în care
instituțiile financiare și-au
cesionat portofolii imense de
credite neperformante către
diverse fonduri de investiții,
băncile încep să se concentreze
mai cu seamă pe activitatea de
business decât pe cea de
recuperare creanțe, lucru pe
care departamentele de
workout îl resimt cel mai bine.  
Urmează o perioada de liniște
în aceste departamente de
recuperare, dar eu cred că este
doar o fază temporară și că
este bine ca aceste
departamente să rămână
active. Poate sună anecdotic,
dar îmi amintesc că la începutul
carierei mele, fiind implicată ca
avocat în proiectul falimentului
Băncii internaționale a
Religiilor, constatam cu
stupoare că o bancă de calibrul
acela, nu avea department de
recuperări creanțe: pur și
simplu nu exista. La vremea

aceea, nimeni nu se aștepta la
ceea ce avea să se întâmple în
sistemul bancar al anilor 2000. 
Așa că eu zic să continuăm
seria evenimentelor comune
dintre practicienii în insolvență
și specialiștii din bănci, să ținem
pulsul evenimentelor și să fim
pregătiți. Just in case!

cu ce instituții de profil din Ue
aveți parteneriate /
colaborări?

Cred că cea mai semnificativă
colaborare este cea cu iNSOL
Europe, organizația europeană
cea mai importantă în
domeniul insolvenței.
România are un număr
semnificativ de membri în
cadrul acestei organizații, dar
se bucură și de
reprezentativitate în cadrul
consiliului de conducere al
iNSOL EUROPE. Nu stiu câtă
lume știe că viitorul președinte
al acestei organizații, începând
de anul viitor, este un român –
Radu Lotrean – lucru de care
eu personal sunt foarte mândră
și cred că este un motiv de
mândrie pentru noi toți.
Este important ca practicienii
români să fie în permanență la
curent cu propunerile
legislative în materie la nivel
internațional, să cunoască
tendințele în domeniu,
dinamica și evoluția pieței.
De curând, mai exact în 29
iunie-01 iulie a.c. am avut un
eveniment important organizat
de către iNSOL Europe în
parteneriat cu iNPPi, un curs de
înalt nivel la care au partici pat
ca experți internaționali
profesori de la reputate
universități din întreaga lume,
dar și experți locali reputați.
Cea mai mare satisfacție a mea
a fost aceea când la finalul



conferinței, un reputat profesor
universitar din Madrid mi-a
mărturisit că din experiența sa
personală ca expert în cadrul
programelor Băncii Mondiale din
diferite legislații, specialiștii români
sunt cel mai bine pregătiți în
domeniu și că acest lucru l-a
surprins în cel mai plăcut mod în
colaborarea avută în cadrul
proiectului finanțat de Banca
Mondială în România. 

conferințele naționale inPPi care
se desfășoară anual, la București,
reușesc să adune cei mai buni
specialiști din domeniu. care vor fi
principalele teme ale conferinței
naționale din acest an?

Temele conferinței vor fi stabilite
după consultarea cu specialiștii
noștri în teritoriu. Ele sunt un
aspect important în reușita
conferinței naționale și în general,
ele urmăresc să se plieze pe
chestiunile care au ridicat dificultăți
de intrepretare și aplicare în
practică, tocmai pentru un impact
bun asupra publicului.
Deși încă nu au fost detaliate
temele, vom încerca să păstrăm o
analiză importantă pentru aspectele
ce au făcut obiectul acelor minute
de unificare a practicii judiciare la
nivelul Curților de Apel, realizate de
către magistrați: pe de o parte
pentru că subiectul în sine este de
mare impact pentru participanți, dar
și din dorința de a asigura cea mai
bună pregătire profesională a
practicienilor noștri.
Până la urmă, pregătirea profesio -
nală se realizează într-o anume
formulă, care trebuie să se plieze pe
soluțiile jurisprudențiale majoritare,
de aceea este o responsabilitate
cunoașterea jurisprudenței în
materie și transmiterea unui mesaj
corect către membri.
Până la urmă, unificarea practicii
este importantă și pentru

practicienii în insolvență, nu este în
regulă să spui că în raza Curții de
Apel ”x” interpretarea normei de
drept este aceasta, dar în raza Curții
de Apel ”y” interpretarea este
diferită, pentru că toți trebuie să fim
instruiți într-o formulă unitară și
coerentă pentru a putea fi la rândul
nostru, profesioniști.

ce strategie de dezvoltare aveți
pentru următorii ani? 

În primul rând, urmărim să
consolidăm relațiile cu celelalte
corpuri de pregătire profesională.
La nivelul uniunilor profesionale s-
au identificat atât valori comune
cât și probleme comune, indiferent
de specificul profesiei liberale
despre care vorbim: practicieni în
insolvență, avocați, notari,
executori judecătorești, evaluatori,

11AUGUST 2017 ediŢia a XV-a
www.LeGaLmaGazin.ro LEGAL MAGAziN

inSoLVențĂ

consilieri fiscali etc.
Nu am să detaliez acum și aici
importanța dialogului pentru
îmbunătățirea cadrului legislativ în
materie, este evident că o
insolvență presupune incidența
altor ramuri distincte cum ar fi
evaluare, fiscalitate, economie,
toate aceste profesii trebuind să
aibă un aport legislativ important
pentru o lege a insolvenței
echilibrată și coerentă.
Am să subliniez însă importanța
înțelegerii misiunii comune a
profesiei liberale, cu o puternică
influență la nivel social și
economic, prin impactul asupra
societății prin aceea că deservim cu
toții un serviciu public iar acest
lucru ne obligă pe toți, la o anumită
conduită și la anumite valori
comune.
Nu am să evit să arăt nici
problemele pe care le avem la nivel
de percepție generală și care ne
afectează deopotrivă, pe toți:
încerc să mă rezum doar la profesia
pe care o reprezint de practician în
insolvență arătând că nu ar trebui
să existe nuanțări de genul –
practicianul debitorului sau
practicianul creditorului – în funcție
de cel care face numirea. 
Este un singur practician în
insolvență – organ care aplică
procedura – un auxiliar al justiției,
după cum nu există evaluatorul
parchetului sau evaluatorul
inculpatului și nici consultantul
fiscal al parchetului sau cel al
inculpatului.
Cu toții avem o mare responsa -
bilitate și cred că este timpul să
vorbim despre independența
profesiilor liberale și despre riscul
de a fi percepuți ca instrumente ale
unor tabere diferite.
Deonotologia este soluția.
Echilibrul este soluția. valoarea
este răspunsul.

Mircea fica

este important
ca practicienii
români să fie în
permanență la
curent cu
propunerile
legislative în
materie la nivel
internațional, să
cunoască
tendințele în
domeniu,
dinamica și
evoluția pieței.
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Bdo Business restructuring a
gestionat în ultimii ani
dosare foarte importante de
insolvență. care au fost
principalele provocări cu
care v-ați confruntat?

Provocările există în fiecare
proiect complex pe care îl
gestionăm și sunt, de fiecare
dată, diferite. Sunt, pe de o
parte, provocările procedurii în
sine, pentru că în proiectele
complexe sunt, de regulă,
mulți creditori, din toate
categoriile, ale căror interese
nu sunt întotdeauna
convergente, așa încât, cred că
una dintre principalele
provocari este să reușești să
găsești acel punct în care
interesele creditorilor se 
pot întâlni, pentru că, altfel,

este aproape imposibil să
vorbești despre o
reorganizare. În aceeași
măsură, sunt provocările
business-ului, construirea unei
relații bazate pe încredere cu
debitoarea, recâștigarea
încrederii partenerilor
comerciali ai debitoarei,
reconstruirea încrederii
creditorilor, probleme 

sociale (disponibilizări, de
exemplu).
Complexitatea cazurilor pe
care le-am gestionat și le
gestionăm ne dă și măsura
experienței noastre, așa încât,
pot spune că fiecare provocare
este, de fapt, un câștig, atât
pentru fiecare profesionist în
parte, cât și pentru noi ca
echipă.

cum este organizată în
prezent societatea
dumneavoastră?  în ce orașe
/ regiuni aveți activitate?

Organizarea BDO are la bază
faptul că business-ul nostru nu
a fost gândit ca fiind un
business de volum, ci un
business în care calitatea și
profesionalismul serviciilor

avem în echipă 
unii dintre cei mai buni 
profesioniști din această piață
interviu cu Geanina oancea, Partener, Bdo Business restructuring S.P.r.L
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oferite să ne mențină pe primele
locuri în piață. În cei peste 20 de
ani de activitate, BDO și-a menținut
nu numai locul în piață, ci și buna
reputație și calitatea serviciilor.
Sunt mândră să spun că avem în
echipă unii dintre cei mai buni
profesioniști din această piață,
oameni care fie s-au format ca și
profesioniști în BDO, fie s-au
alăturat echipei noastre pe
parcursul carierei lor profesionale,
tocmai pentru că au găsit un mediu
profesionist de lucru, creșterea
personală și profesională într-un
astfel de mediu fiind un proces
continuu și susținut. Sediul
principal al BDO este în București,
avem o filială în Sibiu și un birou în
Brașov, cu această structură
reușind să acoperim activitatea
noastră din cele mai importante
jurisdicții din țară: București,
Brașov, Sibiu, Cluj, Deva, Târgu-
Mureș, Baia Mare, Constanța, iași,
Galați, Brăila, Bacău.

Un practician în insolvenţă poate
fi la bază jurist sau economist, să
îmbine calităţi de mediator, de
avocat şi să ajungă un manager
de criză. cât de greu este să
formezi un practician în
insolvență?

Atitudinea reprezintă 80% în
procesul de formare a unui
profesionist. Prin urmare,
principala condiție este să-ți dorești
și să-ți placă. Pe de altă parte,
tocmai pentru că profesia de
practician în insolvență presupune,
pe lângă o bună cunoaștere a legii,
și înțelegerea funcționării unui
business și a proceselor de
management, un bun practician în
insolvență trebuie să parcurgă
procese de formare profesională
continuă. 
De aceea, preocuparea noastră
constantă este de a forma
profesional continuu oamenii din

echipa noastră, atât prin
participarea acestora la cursurile de
formare profesională și la
conferințele organizate de către
iNPPi, UNPiR, iNSOL EUROPE, cât și
prin participarea acestora la cursuri
de management (avem colegi care
urmează cursurile unor programe
MBA, absolvenți ai ACCA), de public
speaking, de dezvoltare personală.
De asemenea, echipa de hR din
cadrul BDO România organizează
periodic cursuri de dezvoltare
profesională și personală.

cât de importanți sunt evaluatorii
autorizați într-o procedură de
insolvență?

Evaluatorii autorizați sunt
indispensabili în procedura de
insolvență, deoarece legea impune
ca evaluarea tuturor activelor din
procedură să fie efectuată de către
evaluatori autorizați, care să dea o
valoare obiectivă și realistă a
acestor active, valorile stabilite de
către evaluatorii autorizați în
rapoartele de evaluare întocmite în
procedură fiind reperele pentru
creditori și practicienii în
insolvență în procesul de
valorificare a activelor sau a
business-ului.

ce reprezintă equity squeeze?
cum îi poate distinge un
practician în insolvență pe
asociații de reacredință?

Equity squeeze înseamnă scoaterea
forțată a companiei de sub
controlul acționarilor și preluarea
controlului de către creditori atunci
când există semne că acționarii nu
conduc compania într-o direcție
care să urmărească scopul și
principiile procedurii insolvenței,
respectiv salvgardarea
întreprinderii în scopul acoperirii
într-o măsură cât mai mare a
pasivului debitoarei. În legislația

noastră, acest lucru este
reglementat sub forma posibilității
acordată de către legiutor
creditorilor/administratorului
judiciar ca prin planul de
reorganizare să modifice structura
acționariatului fără acordul
acționarilor, prin majorarea
capitalului social care are loc sub
forma conversiei
creanței/creanțelor în acțiuni
(această operațiune este cunoscută
sub denumirea de debt to equity
swap).

Există câteva semne care
determină practicianul în
insolvență să aibă cel puțin
suspiciuni cu privire la buna-
credință a acționarilor. Drepturile
acționarilor în procedură se
exercită prin intermediul
administratorului special pe care
aceștia îl desemnează la începutul
procedurii. Deși administratorul
judiciar are, la începutul procedurii,
doar atribuții de supraveghere,
activitatea companiei fiind în
continuare condusă de către
administratorul special (în situațiile
în care dreptul de administrare al
societății nu a fost ridicat), Legea
nr.85/2014 definește cu claritate
faptul că activitatea de
supraveghere presupune nu numai
o colaborare foarte strânsă între
practician și administratorul
special, ci și obligația ca
administratorul special să
comunice administratorului
judiciar, în vederea avizării, toate
operațiunile curente ale companiei.
Câteva dintre semnele de alertă cu
privire la reaua-credință a
debitoarei pot fi: comunicarea
dificilă cu administratorul special,
refuzul sau întârzierea acestuia în a
furniza administratorului judiciar
toate informațiile și documentele
solicitate, gestionarea defectuoasă
a activității companiei în perioada
de observație.

complexitatea
cazurilor pe care
le-am gestionat
și le gestionăm
ne dă și măsura
experienței
noastre, așa
încât, pot spune
că fiecare
provocare este,
de fapt, un
câștig, atât
pentru fiecare
profesionist în
parte, cât și
pentru noi ca
echipă.

organizarea Bdo
are la bază faptul
că business-ul
nostru nu a fost
gândit ca fiind un
business de
volum, ci un
business în care
calitatea și
profesionalismul
serviciilor
oferite să ne
mențină pe
primele locuri în
piață. 
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ce se întâmplă cu
contractele aflate în derulare
atunci când o societate
apelează la procedura
insolvenței sau la
reorganizare judiciară?

Ca regulă, contractele aflate în
derulare sunt menținute de
drept la momentul deschiderii
procedurii. În vederea
maximizării activității și,
implicit, a averii debitoarei,
administratorul judiciar are la
dispoziție un termen de 3 luni
de la deschiderea procedurii
în care să analizeze toate
contractele debitoarei și să
decidă care dintre acestea vor
fi menținute și care urmează a
fi denunțate. Este una dintre
cele mai complexe activități
pe care practicianul în
insolvență le are de gestionat
la începutul procedurii,
deciziile privind contractele
menținute și relațiile cu
furnizorii fiind esențiale
pentru reușita planului de
reorganizare.

considerați că se impun
modificări / clarificări în
legislația care
reglementează insolvența? 

Legea nr.85/2014 este una
dintre cele mai moderne
reglementări în materie de
insolvență din Europa. Sunt,
cu siguranță, prevederi care
necesită
îmbunătățiri/clarificări. Pe de
altă parte, trebuie să avem
grijă să nu cădem în capcana
excesului de reglementare.
Legea nu trebuie să
reglementeze fiecare situație
care poate apărea în practică,
aici intervenind
profesionalismul celor care
aplică legea insolvenței. Avem,

în continuare, o problemă de
practică neunitară la nivelul
Curților de Apel din țară, dar
cred că suntem pe drumul cel
bun, mai ales datorită
colaborării strânse între iNM
și iNPPi, instituții între care
există un dialog și o
colaborare constante tocmai
în vederea unificării practicii în
materie de insolvență la nivel
național.

cum reușiți să gestionați
procesul de vânzare a
activelor societăților aflate
în insolvență? ce platforme
de vânzare directă și online
folosiți?

vânzarea activelor deținute de
companiile aflate în procedura
insolvenței reprezintă un
proces care se derulează în
modalități diferite în funcție
de etapa procedurală în care
are loc și este reglementat
atât de Legea insolvenței cât și
de acte normative din alte
domenii ale dreptului, cum ar
fi Codul Fiscal sau de
Procedura Fiscală. Reușita
vânzărilor depinde de modul
în care strategia de vânzare
aleasă împreună cu creditorii
este adecvată particularităților
activelor în cauză. Evident,
experiența noastră ne ajută să
facem alegerile corecte și să
targetăm eficient potențialii
cumpărători prin canalele de
comunicare potrivite fiecărei
situații. În acest sens, utilizăm
o mare parte dintre
platformele existente în
online-ul românesc, pe care le
selectam în funcție de natura
fiecărui bun în parte, iar din
punctul nostru de vedere,
platformele online asigură cel
mai redus cost al promovării
activelor raportat la

vizibilitatea pe care o asigură,
iar dintre acestea, pe lângă
pagina dedicată din site-ul
„bdo.ro”, platforma de
anunțuri online a UNPiR este
utilizată cel mai des.
De asemenea, cei mai
importanți investitori care
activează pe piața din
România reprezintă un canal
important pe care îl accesăm
atunci când există în
portofoliul nostru
active/business-uri care ar
putea prezenta interes pentru
aceștia.

cât de mult a schimbat
tehnologia modul de lucru al
practicienilor în insolvență și
comunicarea cu autoritățile
și clienții? 

Cu siguranță, tehnologia în
acest domeniu, la fel ca și în
restul cazurilor în care
discutăm despre beneficiile pe
care le aduce o simplă
conexiune la internet, asigură
o modalitate de comunicare
rapidă și eficientă în
procedură, care permite
creditorilor să fie informați în
timp util cu privire la măsurile
întreprinse de către practician
în cursul mandatului său. În
egală măsură, comunicarea
via e-mail a contribuit la
dezvoltarea unor relații de
parteneriat activ în
procedurile de insolvență,
existând permanent situații în
care acest mod de
interacțiune între creditori și
practician asigură cadrul
necesar discutării strategiilor
aplicabile în dosare, respectiv
adoptării deciziilor ce se
impun cu urgență.
Mai mult decât atât, unul
dintre principiile procedurii
isolvenței, respectiv

celeritatea, nu ar fi posibil de
atins fără tot ceea ce numim,
generic, tehnologie.

în această toamnă grupul
Bdo aniversează 25 de ani de
prezență pe piața din
românia? ce avantaje vă
conferă faptul că dispuneți
de o rețea integrată de
consultanță (audit,
contabilitate, taxe,
management, consultanță
juridică, etc.) 

Da, anul acesta este un an
important pentru grupul BDO
România, care aniversează nu
numai 25 de ani de la
înființare, ci 25 de ani de
excelență în serviciile de
consultanță oferite. 25 de ani
de BDO înseamnă 25 de ani de
încredere acordată de către
clienții și partenerii noștri,
înseamnă 25 de ani de
creștere a unei echipe formată
din 200 de oameni care, de
fapt, dau măsura valorii BDO. 
vorbeam mai devreme despre
provocări: una dintre
provocările importante în
profesia de practician în
insolvență este aceea de a
găsi soluții, de cele mai multe
ori contra cronometru, care
presupun cunoașterea
aprofundată a legislației și a
practicii în materie de
fiscalitate, de exemplu.
Avantajul de a face parte
dintr-o rețea integrată de
consultanță este acela al
găsirii, cu ajutorul colegilor
noștri care au expertiză în
acest domeniu și în toate
celelalte acoperite de rețeaua
noastră, a acelor soluții rapide
și personalizate, atât de
necesare în practică. 

Mircea fica
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în ultimii ani s-au înregistrat
progrese importante în
privinţa creşterii calităţii
profesionale a membrilor
Uniunii, fenomen remarcat şi
de Banca mondială. ce
strategie de dezvoltare are
UnPir pentru perioada
următoare?

Creşterea calităţii a fost, în
permanenţă, un obiectiv
prioritar pentru conducerea
corpului nostru profesional.
Rezultatele bune s-au datorat,
în primul rând, unui program de
pregătire profesională construit
şi pe baza aspectelor practice
semnalate de participanţii la
procedură. De asemenea,
programul de pregătire
urmăreşte implicarea tuturor
membrilor activi, astfel, numai
în cursul primului semestru din
acest an, şi numai în cadrul
programului de pregătire
comun cu institutul Naţional al
Magistraturii, au participat
peste 870 de practicieni (alături
de 147 de magistraţi). Alături
de aceştia, mai mult de 500 au
absolvit cursuri locale şi
regionale de insolvenţă.
La conferinţele/stagiile de
pregătire profesională se
lucrează cu multă pasiune şi
rezultatele sunt promiţătoare.

Am reuşit să completăm
programele noastre de
pregătire profesională printr-o
colaborare adecvată cu Corpul
Experţilor-Contabili, urmând că
în perioada următoare să
stabilim un acord în acest sens
şi cu Camera Consultanţilor
Fiscali.
Toate profesiile importante
tangenţial (avocaţi, evaluatori,
auditori) vor fi în contact direct
cu noi şi pentru realizarea cu
succes a procedurilor de
insolvenţă.

Împreună cu iNPPi, am pus deja
în program în acest an o
formulă nouă de pregătire
profesională cu lectori
recomandaţi de iNSOL Europe.
În toamnă, când se va încheia
acest prim stagiu special, vom
avea posibilitatea să prezentăm
şi o perspectivă pentru un
orizont mai larg de timp.

aţi condus mult timp filiala
Bucureşti a UnPir, care este
cea mai puternică din ţară.
care sunt judeţele cele mai

bine organizate şi cum le
ajutaţi pe acele filiale care
necesită sprijin?

Întradevăr filiala Bucureşti este
cea mai mare din ţară -
reuneşte o treime din totalul
membrilor - şi în loc de
puternică, aş zice că este cea
mai complexă filială.
Am avut trei mandate la
conducerea filialei şi am
considerat că e suficient.
Pe lângă Bucureşti, filialele
organizate bine sunt multe şi

Scăderea pieţei 
va determina o stabilizare 
a numărului de practicieni activi
interviu cu nicULae BĂLan, Președintele UnPir
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pot să nominalizez câteva, fără
să deranjez prea mult:
Constanţa, Bacău, Oradea, iaşi,
Braşov, Cluj, Gorj şi, dacă mai
este nevoie, pot să adaug şi
Prahova. 
Sigur că aceste filiale au reuşit
în timp, de exemplu,
achiziţionarea unor sedii
proprii, care să permită o
activitate corespunzătoare.
Totodată, am reuşit, prin
acordarea unor împrumuturi, să
ajutăm şi filialele ceva mai mici
să atingă acest deziderat. Există
şi alte ajutoare precum sprijin
financiar pentru derularea
programului de pregătire
profesională sau pentru
activitatea instanţelor locale de
disciplină, etc.

cum apreciaţi nivelul de
competiţie / concurenţă în
această profesie extrem de
importantă? credeţi că vom
asista la o stabilizare a
numărului de practicieni şi de
cabinete / societăţi sau va
continua creşterea numerică a
acestora?

Nivelul de competiţie generează
şi creşterea calităţii actului
profesional şi nu numai o
scădere a onorariilor percepute.
Ne bucurăm că profesia noastră
este plasată în rândul celor
importante, iar în legătură cu
concurenţa sunt mai multe
lucruri de spus. Eu aş vedea o
concurenţă normală, cu rolul ei
pozitiv, ca peste tot, şi o
concurenţă „imorală”, sau
parşivă, promovată de o parte
din practicieni. Aş da un
exemplu din activitatea
practică, fără să nominalizez
actorii, observând că într-o
procedură de administrare
judiciară, atunci când se
deschide falimentul, fără să i se

impute erori profesionale de
parcurs, practicianul iniţial este
înlocuit, fără a avea
posibilitatea să se apere. Aici
este un abuz al creditorului
majoritar, care nu îşi motivează
decizia (deci mai trebuiesc
aduse amendamente la Legea
85/2014), şi o ofertă „imorală”,
sau parşivă, a altui practician,
de a îşi însuşi gratis un rezultat
financiar, pentru munca onestă
şi de amploare a
administratorului judiciar în
dosarul aflat pe rol.
Trebuie să observăm că a venit
rândul unor mari societăţi,
considerate intangibile, să
apeleze la procedurile de
insolvenţă, pentru a se
restructura, sau pentru a pune
punct.
Când vorbim de insolvenţe, ne
gândim la cifre de afaceri, la
număr de angajaţi, la plăţi către
buget şi la circuite economice
colaterale, care multiplică
datele iniţiale. O analiză
numerică este cea mai simplă
fotografie, dar, având în vedere
faptul că în anul 2016 numărul
insolvenţelor a scăzut cu circa
20% faţă de 2015, ar fi de
aşteptat ca acesta să fie
trendul, chiar dacă pe
segmente mici de timp s-ar
putea înregistra o creştere.
Scăderea pieţei va determina
probabil o stabilizare a
numărului de practicieni activi,
şi, implicit şi a numărului
formelor de organizare
(societăţi profesionale sau
cabinete).

în ce sectoare economice
credeţi că vor fi cele mai multe
insolvenţe, în anii viitori?

Urmărind trendul actual,
confirmat şi de datele
comunicate de Oficiul Naţional

al Registrului Comerţului,
consider că cele mai expuse
sectoare vor fi fabricarea
produselor textile şi construcţii,
datorită, în primul rând,
numărului mare de angajaţi,
plătiţi de regulă cu salariul
minim pe economie, impus prin
lege, salariu care a înregistrat
12 majorări în ultimii 8 ani. Din
aceleaşi considerente nu
departe se situează si industria
alimentară.

ce măsuri pot lua practicienii
în insolvenţă pentru a creşte
numărul reorganizărilor
judiciare?

Un plan de reorganizare bine
gândit şi fundamentat poate
convinge creditorii şi instanţele
asupra oportunităţii
implementării acestuia, în
vederea salvării unui business.
Câteva lucruri sunt de făcut
atunci când vrem să reuşească
un plan:
recuperarea sumelor de
bani aruncate în vânt, sub
orice formă, sau cu orice
pretext;
stabilirea unui climat
„sănătos” pentru afacerea în
derulare şi, în funcţie de
complexitatea cazului, pot fi
cooptaţi şi experţi în
domeniu;
strategia care va asigura
succesul planului trebuie să
ţină cont atât de
reglementările juridice
specifice în materie de
insolvenţă şi fiscalitate, cât şi
de rolul important al
judecătorului sindic;
realizarea unei colaborări
de durată cu creditorii
decizionali, care să asigure
suportul rezonabil pentru
deciziile administratorului
judiciar.

Nu de puţine ori, cazurile
complexe rezolvate îi ajută pe
practicienii cu experienţă să
propună argumentat soluţii,
care pot revitaliza o afacere.
Cred că practicienii trebuie să
cunoască foarte bine domeniul
în care activează societatea
pentru care se face planul; sunt
foarte importante resursele din
toate categoriile, poziţia în
piaţă, trendul, şi cel mai
important aspect se referă la
supraveghere, pentru a sesiza
din timp oscilaţiile majore, care
pot pune în pericol finalizarea
cu succes a planului.
Nu cred că pot fi enunţate
măsuri generale, care asigură
succesul unui plan, dar cu
siguranţă că trebuiesc corelate
coordonatele principale ale
afacerii cu numărul şi structura
salariaţilor, cu preţurile atât
pentru achiziţii, cât şi pentru
produsele vândute, cu plăţile
diverse făcute înainte de
deschiderea procedurii,
trebuiesc văzute plasamentele
păguboase, care pot fi
reversate. Că să păstrăm
proporţiile, practicianul este o
„rotiţă importantă”, dar rolul
determinant îl au creditorii.

cum colaborează practicienii
în insolvenţă cu autorităţile
judecătoreşti şi cu anaf?

Lucrurile sunt foarte clare
privind colaborarea cu
instanţele judecătoreşti, în
sensul că, în decursul timpului,
s-a realizat deja o bună
practică.
Nu putem spune acelaşi lucru
despre colaborarea cu ANAF,
din multe motive şi nu în
ultimul rând datorită
schimbărilor dese de persoane
cu responsabilitate maximă.
Cred că suntem însă în progres,



pentru că am avut ocazia să
colaborăm atunci când a fost
emis ultimul ordin al
Preşedintelui ANAF, cu
incidenţă asupra procedurilor
de insolvenţă.
Am avut ocazia să constatăm
că, sub aparenţa colaborării, au
fost preluate doar o parte din
recomandările noastre, fiind
create astfel noi
disfuncţionalităţi în aplicare.
Împreună cu colegii din consiliul
de conducere al UNPiR sper că
vom reuşi să echilibrăm şi acest
segment din activitatea noastră.

cum vedeţi soluţionarea
problemei fondului de
lichidare, ţinând cont de faptul
că odată cu intrarea în vigoare
a Legii nr.1/2017, prin scutirea
de plata taxelor achitate de
comercianţi către onrc,
practic a fost eliminată
principala sună de alimentare
a acestui fond?

În acest moment, centralizând
situaţia financiară a filialelor
privind fondul de lichidare, am
constatat că, per total, încă nu
avem sume pe care să le
solicităm Ministerului Justiţiei
pentru a acoperi datoriile către
practicieni.
Avem, deci, filiale cu excedent
de sume, dar şi filiale cu deficit,
care fac faţă cu greu solicitărilor
practicienilor.
Treaba noastră este să punem
la punct o procedură, care să
rezolve această chestiune, şi nu
este chiar uşor de făcut.
Prin lege a fost identificată şi
sursa de acoperire a onorariilor
şi cheltuielilor, în cazul
societăţilor intrate în
procedură, care nu au
disponibilităţi băneşti sau
bunuri ce pot fi valorificate.
varianta ar fi o alocare de sume

prin bugetul Ministerului
Justiţiei. 
Suntem în discuţii avansate cu
reprezentanţii Ministerului
Justiţiei privind modalitatea de
derulare a acestor operaţiuni şi
subliniez colaborarea deosebită
de care a dat dovadă
conducerea ministerului pentru
găsirea unor soluţii, astfel încât
practicienii numiţi în dosare
fără bunuri să aibă posibilitatea
de a derula procedura în
condiţii normale.

cum apreciaţi activitatea
inPPi?

iNPPi a reuşit, într-un interval
relativ scurt, de 4 ani, să se
impună în domeniul pregătirii
profesionale a practicienilor şi
este foarte receptiv la
recomandările Consiliului
Concurenţei privind colaborarea
cu alte instituţii pentru a oferi o
mai mare diversitate în
pregătirea profesională.
Au fost de excepţie ultimele
două conferinţe anuale şi
împreună construim o
platformă modernă pentru
pregătirea practicienilor. 
Obiectivul iNPPi este acela de a
pregăti, forma și perfecționa
practicienii în insolvență, dar și
de a stabili relații de colaborare
pe plan intern și internațional
cu instituții și organizații cu
atribuții în domeniul pregătirii
profesionale. Având în vedere
că un număr semnificativ de
practicieni în insolvență au și
calificarea profesională de
expert contabil, a fost încheiat
un protocol de colaborare
profesională cu CECCAR. Prin
acest protocol sunt
recunoscute cursurile de
pregătire profesională
organizate sub coordonarea
acestor instituții. În prezent,

iNPPi are protocoale de
colaborare profesională cu
iNM, UNBR, CAFR, ANEvAR și
CECCAR.
Ar mai fi de spus aici și
colaborarea dintre iNPPi și
iNSOL Europe, prin organizarea
şi la București, într-un ciclu de
trei module, a unui curs cu
accente de insolvență
transfrontalieră. Cursul este
susținut de profesori de la
universități de prestigiu din
Europa, dar și de practicieni în
insolvență cu o bogată
experiență în domeniu, precum
și de judecători-sindici. 

în cadrul congresului UnPir
din luna septembrie 2017 vor fi
supuse analizei şi aprobării o
serie de modificări şi
completări la Statutul privind
organizarea şi exercitarea
profesiei de practician în
insolvenţă, pentru a vă
armoniza cu recomandările
consiliului concurenţei.
Personal, ce modificări credeţi
că se impun?

UNPiR a luat act de
recomandările Consiliului
Concurenţei, iar în vederea
implementării acestora se
impune o regândire a unor
norme din Statut, referitoare în
primul rând la separarea
onorariilor percepute, de
cheltuielile de procedură.
De asemenea, este necesară
redefinirea conceptului de
pregătire profesională în sensul
permiterii exerciţiului pe piaţa
conexă şi a altor furnizori (în
afară de iNPPi).
Alături de acestea vor fi
analizate şi modificate unele
prevederi ale Codului de etică,
ce vizează publicitatea
profesională sau concurenţa
neloială, astfel încât acestea să

se armonizeze cu normele
stabilite de Legea concurenţei
nr.21/1996 (r3).
Pe lângă aspectele legate de
recomandările Consiliului
Concurenţei vor fi supuse
aprobării congresului modificări
şi completări ale Statutului,
dintre care putem enumera:

a) dinamica procentului de
2% şi regândirea repartizării
taxelor între UNPiR şi filiale;
b) implementarea unui
sistem unic, la nivel naţional,
de monitorizare a încasărilor
şi plăţilor din fondul de
lichidare, inclusiv proceduri
de verificare, atât pentru
Comisia centrală de cenzori,
cât şi pentru comisiile locale;
c) introducerea unui capitol
distinct privind dizolvarea,
lichidarea şi radierea
formelor de organizare
R.F.O., precum şi modalităţi
de decontare din fondul de
lichidare a unor sume
cuvenite acestora.

ce semnificaţie are pentru
UnPir şi pentru profesie faptul
că un român va prelua
preşedenţia inSoL eUroPe?

Este onorant şi totodată o
provocare, atât pentru
persoana desemnată, domnul
Radu Lotrean, cât şi pentru
corpul nostru profesional. Este
o provocare datorită faptului că
România a fost aleasă înaintea
unor ţări cu tradiţie şi
economie puternică precum
Cehia sau Polonia. Consider că
este o confirmare şi o
recunoaştere a activităţii
corpului nostru profesional,
inclusiv în ceea ce priveşte
aportul la instituirea unui cadru
legal modern.

Mircea fica
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Societatea civilă de avocaţi
Simion, nere & iordache are în
portofoliu numeroşi clienţi
pentru care oferă consultanţă
juridică în domeniul
construcţiilor, achiziţia şi
dezvoltarea imobiliară, chiar de
la stadiul greenfield, în
domeniul antreprizelor de
construcţii, instalaţiilor dar şi al
managementului integrat al
deşeurilor. care este specificul
acestei arii de expertiză?

Activitea de susţinere juridică a
clienţilor este foarte complexă în
domeniul construcţiilor,
rezidenţiale şi nerezidenţiale, al
antreprizelor, depozitelor de
deşeuri, al tratării apei, începând
de la stadiul de proiect de multe
ori, achiziţie terenuri, atragere
forţă de muncă, achiziţie de
materiale, instalaţii şi
echipamente speciale ,
consultanţă de detaliu, după caz
în procesul de finanţare,
autorizare, relaţionare în general
cu autorităţile, dar şi cu
partenerii de afaceri în stadiile
de execuţie, ori de valorificare a
activelor. Apar situaţii când
beneficiarii contractanţi sunt
chiar autorităţi publice,
demersurile fiind mai complexe,
dat fiind faptul că etapele
necesare realizării lucrărilor de
construcţii trebuie să respecte şi
legislaţia specifică (de ex. Legea
achiziţiilor publice).  

În unele cazuri, în baza unei
analize realizate împreună cu
clienţii apare şi necesitatea
deferirii anumitor cazuri în faţă
instanţelor de judecată,
societatea noastră acoperind cu
succes şi partea litigioasă, mai
ales în situaţia în care am asistat
clientul încă din faza de
contractare. În aceste situaţii, în
baza experienţei deţinute,
acordăm o importanță deosebită
şi probelor cu expertiză tehnică
în construcţii/echipamente/
instalaţii pe care le considerăm
esenţiale pentru câştigarea
litigiului, de la impunerea
motivată a acestor probe şi până
la urmărirea lucrării expertului
judiciar, precum şi cenzurarea
opiniilor acestuia în faţă
instanţei judecătoreşti, după caz.

cum colaboraţi cu autorităţile
de reglementare din domeniu? 

Cu autorităţile de reglementare
în domeniu colaborăm exclusiv
pe baze legale, remediind în
anumite situaţii chiar opiniile
administrative, în baza unei
interpretări corecte a cadrului
legislativ. Aceste demersuri pot
fi mai de durată, însă asigură
întotdeauna durabilitate
proiectelor clienţilor.

care este nivelul de complexi ta te
al contractelor de sub antre prize
de lucrări şi construcţii? 

În cadrul proiectelor la care am
participat, nivelul de
complexitate a fost nu de puţine
ori ridicat, având în vedere
faptul că prin contractul de
subantrepriză antreprenorul
încredinţează unuia sau mai
multor subantreprenori
executarea unor părţi ori
elemente ale lucrării, activitatea
fiind reglementată chiar în Codul
Civil, dar şi în alte reglementări
speciale. Amintim ca şi
experienţă strict în acest
domeniu, printre altele şi
acordarea de asistenţă şi
consultanţă juridică pentru
contracte de execuţie lucrări şi
proiectare derulate de clienţii
noştri cu Aeroportul
internaţional henri Coandă până
la Contract de subantrepriză de
lucrări pentru Bucharest One.
Ca excepţie, subantrepriza nu
este permisă atunci când
contractul a fost încheiat în
consideraţia persoanei
antreprenorului (caracter intuitu
personae). Subantrepriza este în
realitate un nou contract de
antrepriză, care necesită cel
puţin aceeaşi atenţie că cel de
antrepriză, care din punct de
vedere al detalierii tehnice poate
fi inferior. Astfel, în raporturile
dintre antreprenorul principal şi
subantreprenor sunt aplicabile
regulile generale ale contractului
de antrepriză  prevăzute la art.
1852 alin. 3 Noul Cod Civil,

complexitatea contractului de
subantrepriză fiind similară cu
cea a contractului de antrepriză.
De multe ori complexitatea
apare şi din cauza limitărilor
contractuale care pot fi generate
şi de faptul că profesioniştii care
apelează la noi, să spunem
inginerii, sunt obişnuiţi să
utilizeze chiar în relaţiile private
contractele de tip FiDiC care în
România sunt reglementate
pentru obiective de investiţii din
domeniul infrastructurii de
transport de interes naţional,
finanţate din fonduri publice,
sau sunt obligaţi de cadrul legal
să uzeze de contracte
prestabilite în cazul anumitor
achiziţii publice.

în ultimii ani investitorii au avut
un interes mai mare pentru
achiziţii de terenuri şi s-a
remarcat o creştere a apetitului
de finanţare din partea
băncilor. cum vedeţi evoluţia
acestui fenomen în perioada
următoare? 

Da, această creştere s-a datorat
sectorului rezidenţial cu
precădere, în detrimentul
achiziţiilor terenurilor agricole, şi
pe fondul diversificării ofertelor
bancare de tip prima casă.
Constructorii, producătorii şi
furnizorii din industria orizontală
nu sunt însă foarte mulţumiţi
deoarece proiectele mari de

Proiectele mari 
de infrastructură întârzie 
să apară
interviu cu adrian Simion, managing Partner, 
Societatea civilă de avocaţi Simion, nere & iordache
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infrastructură întârzie să apară,
sectorul construcţiilor
nerezidenţiale şi al construcţiilor
inginereşti fiind în prezent în
declin, conform ultimilor date
statistice prezentate în luna
curentă de către institul Naţional
de Statistică. Sectorul
rezidenţial, din care însă cea mai
mare pondere a avut-o
segmentul de reparaţii capitale
şi nu cel al construcţiilor noi,
este după cum se pare, “colacul
de salvare” care încearcă să
compenseze lipsa marilor
proiecte.

cum apreciaţi apetitul
clienţilor dumneavoastră
pentru leasingul imobiliar?

Societatea noastră este printre
pionerii implementării
contractelor de leasing-imobiliar
în România, operaţiune care
devenise o alternativă mai
avantajoasă la creditarea
bancară. Dacă în urmă cu circa
10 ani acordam clienţilor noştri
consultanţă pentru operaţiuni
de leasing imobiliar de câteva
zeci de milioane euro anual, am
observat în ultimii ani o
diminuare drastică a acestui
sector, generat în primul rând de
criza imobiliară prin care am
trecut, cauză care aproape a dus
la dispariţia acestui domeniu. În
prezent apreciem faptul că
clienţii preferă creditarea
standard.

românia are foarte multe
restanțe în procesul de
construcţie şi de modernizare a
gropilor ecologice. de ce s-a
întârziat aşa de mult în acest
sector?

La această întrebare nu au reuşit
să răspundă nici autorităţile
centrale și nici cele locale. Cu

siguranţă printre motive se află
lipsa de responsabilitate şi de
conştientizare administrativă,
blocajul instituţional în domeniu
şi lipsa de proiecte adecvate.
Din acest motiv, la începutul
anului Comisia Europeană a
decis să acţioneze în judecată
România la Curtea Europeană de
Justiţie pentru că autorităţile nu
au reuşit să închidă depozitele
municipale de deşeuri
neconforme, care reprezintă un
risc serios pentru sănătatea
oamenilor şi mediu. Am
constatat însă, în baza
contractelor de specialitate
pentru care acordăm
consultanţă şi asistenţă juridică
în domeniu, că mediul privat
este pregătit operaţional pentru
aceste activităţi, dispunând de
personal cu înaltă calificare dar
şi de ultimile tehnologii în
această materie.

care sunt particularităţile
contractelor privind
construcţia / modernizarea
unei gropi ecologice? 

Particularităţile faţă de
contractele standard din
domeniul construcţiilor şi
instalaţiilor se referă mai ales la

necesitatea respectării
componentelor privind legislaţia
mediului, necesare pentru
alinierea României la normele
europene şi la crearea
mecanismelor contractuale de
păstrare a costurilor în limita
celor impuse de către
beneficiari, de cele mai multe ori
autorităţile locale, pentru care
lucrează mai mulţi parteneri
contractuali privaţi, care, în cazul
unei subantreprize, sunt nevoiţi
să se alinieze din mers la costuri
prestabilite de către autorităţi,
de multe ori pe principii
inadecvate.

cum apreciaţi nouă legislaţie
privind achiziţiile publice? 

Apreciem ca fiind extrem de
complexă, necesitând o
documentare permanentă în
domeniu. Legea 98/2016 privind
achiziţiile publice a apărut că
urmare  a transpunerii legislaţiei
europene. Această nouă lege
reglementează nu mai puţin de
9 tipuri de proceduri de
atribuire, respectiv: licitaţie
deschisă;  licitaţie restrânsă;
negociere competitivă;  dialog
competitiv; parteneriatul pentru
inovare; negociere fără publicare

prealabilă; concursul de soluţii;
procedura de atribuire în cazul
serviciilor sociale şi al altor
servicii specifice; procedura
simplificată.
Fiecare dintre aceste proceduri
este reglementată într-un mod
specific, în funcţie de intenţia
autorităţii publice contractante.
Sperăm că prin această lege se
va realiza o transparenţă
suplimentară în cadrul
achiziţiilor publice cu efecte
pozitive asupra economiei
naţionale. Atât legea cât şi
normele metodologice, au
cunoscut însă numeroase
completări în anul scurs de la
apariţia lor, fapt ce măreşte
gradul de dificultate.

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

Domeniiile tehnologice,
inginereşti cum ar fi al
construcţiilor, iT, al achiziţiilor şi
dezvoltării imobiliare ocupă un
loc important în portofoliul
societăţii noastre. Totodată,
având în vedere experienţa
echipei, societatea noastră şi-a
consolidat poziţia în domenii
precum dreptul financiar -
bancar, leasing financiar şi
operaţional, recuperarea
creanţelor, soluţionarea litigiilor. 
În ultimii ani am oferit asistenţă
şi reprezentare juridică şi în
domenii în care speţele, cazurile
au înregistrat o creştere, cum ar
fi dreptul penal al afacerilor şi
malpraxis-ul medical, speţe în
care am folosit cu succes
experienţa practică din
instanţele de drept penal, drept
civil sau cu competenţă în litigiile
dintre profesionişti.  

Mircea ficaavocații dragoș iordache, adrian simion și Cristian aldea
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considerați că trebuie
îmbunătățită legislația actuală
privind organizarea și
funcționarea aneS, precum și
cea referitoare la egalitatea de
șanse între femei și bărbați? 

Din punct de vedere
instituțional ANES are rol de
organism integrator, cu
funcțiile de  autoritate de stat
și de reglementare la nivel
național în cele două domenii
de referință: egalitatea de
șanse și de tratament între
femei și bărbați și prevenirea
și combaterea violenței
domestice și gestionează
aplicarea celor două  legi
specifice:  Legea 217/2003 și
Legea 2002/2002.
Din păcate a existat un parcurs
instituțional sinuos, întrucât în
perioada iunie 2010-martie
2014 domeniile de referință s-
au confruntat cu o serie de
dificultăți și vulnerabilități,
generate, în principal de
minimizarea importanței
politicilor specifice și de vidul
legislativ creat prin
desființarea instituțiilor cu
atribuții în domeniu.
Însă, în anul 2014, la nivel
guvernamental a fost
conștientizată nevoia

existenței  unei structuri
instituționale de sine-
stătătoare, actuala ANES,
capabilă să dezvolte politici și
programe eficiente și să facă

față provocărilor și
vulnerabilităților complexe
acumulate și generate de-a
lungul timpului, atât în
domeniul egalității de șanse,

cât și în cel al prevenirii și
combaterii violenței în familie. 
Consider că perspectiva de gen
este deosebit de importantă
pentru evoluția și progresul
oricărei societății și societatea
românească nu este cu nimic
mai prejos decât alte state
europene. Este rolul nostru, al
autorităților responsabile să
depunem efortul necesar
pentru introducerea acestei
perspective în toate politicile și
programele naționale, și, în
mod esențial să ne axăm, pe
componenta de educație a
tuturor generațiilor pentru
eliminarea oricărei forme de
discriminare pe criteriul de
sex.
Pentru actualul Guvern, prin
măsurile din Programul de
Guvernare sunt asumate
acțiuni concrete:
Realizarea reformei
curriculare și înnoirea
tuturor manualelor, cu
asigurarea concomitent a
formei printate și digitale,
cu includerea elementelor
de dezvoltare a
competențelor
antreprenoriale și a
abilităților socio -
emoționale și reducerea
încărcăturii de muncă

Peste 100.000 de drame familiale
se petrec anual în spatele ușilor
închise și în tăcere
interviu cu aUreLia GrațieLa drĂGhici, 
Secretar de Stat, agenţia naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi Bărbaţi (aneS)
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pentru elev, mai ales în afara
școlii, cel puțin la nivelul
învățământului primar și
gimnazial;
Susținerea acelor politici
educaționale extrașcolare și
extra - curriculare care, prin
completarea programelor școlare
aprobate, să asigure: educația
pentru sănătate, educația civică,
educația cultural artistică și
științifică, educația ecologică,
educația prin sport, educația
rutieră, educația pentru
dezvoltarea durabilă. 

Atât prin prisma Convenției privind
eliminarea tuturor formelor de
discriminare împotriva femeilor
(CEDAW) cât și a Convenției de la
istanbul este necesară includerea în
programa școlară a noțiunii de
violență de gen și a perspectivei de
gen, în vederea eliminării oricărei
concepții șablon privind rolul
bărbatului și al femeii la toate
nivelurile și în toate formele de
învățământ, prin încurajarea
educației mixte și a altor tipuri de
educație, care sunt destinate să
contribuie la realizarea acestui
obiectiv și, în special, prin
revizuirea cărților și programelor
școlare și adaptarea
corespunzătoare a metodelor
pedagogice. Tocmai de aceea, ne
dorim să inițiem împreună cu
colegii de la Ministerul Educației
Naționale Grupuri de lucru care să
aibă în vedere revizuirea tuturor
manualelor și curriculelor școlare. 

ce alte instituții sau organisme
guvernamentale pot căpăta atribuții
privind egalitatea de șanse între
femei și bărbați?

Așa cum am amintit, perspectiva de
gen trebuie să se regăsească în
toate politicile și în toate
programele naționale. Suntem
conștienți că trebuie să creăm

instrumente de lucru și metode de
introducere a acesteia nu numai în
instituțiile din mediul public dar și
în mediul privat. 
Una dintre măsurile deosebit de
importante, care va avea rezultate
concrete pe termen mediu vizează
modificarea Legii nr.202/2002
privind egalitatea de șanse între
femei și bărbați, republicată cu
modificările și completările
ulterioare și introducerea obligației
pentru toate instituțiile publice de
a avea în structură un expert în
egalitatea de șanse sau o persoană
cu asemenea atribuții stabilite prin
fișa postului. În esență, acești
specialiști vor constitui vectorii de
aplicare și implementare a
perspectivei de gen, în special, prin
dezvoltarea unor Planuri de
egalitate la nivelul instituțiilor. 
Ne aflăm în dialog cu reprezentanți
ai mediului de afaceri în vederea
promovării unor măsuri similare și
la nivelul companiilor.
De asemenea, există și alte
instituții importante care au
activități conexe domeniului nostru
specific, cum ar fi : Consiliul
Național pentru Combaterea
Discriminării, Agenția Națională
pentru Romi, institutul  Român
pentru Drepturile Omului.

care sunt strategiile în domeniul
egalității de șanse între femei și
bărbați puse în practică de aneS? 

Principalele obiective stabilite prin
documentele de politică publică  au
fost transpuse de-a lungul timpului
în trei strategii naționale în
domeniul egalității de șanse și,
respectiv două strategii naționale în
domeniul violenței domestice.
Întrucât strategiile precedente au
același orizont final – 2017, iar
abordarea celor două domenii
trebuie să fie integrată,  în acest
moment lucrăm la Strategia
națională privind promovarea

egalității de șanse între femei și
bărbați și prevenirea și combaterea
violenței domestice pentru
perioada 2018-2021 și  la  Planul
operațional privind implementarea
acesteia. Împreună cu echipa de
experți pe care o conduc, propun o
viziune în măsură să schimbe
paradigma abordării din
perspectiva de gen. 
va fi o strategie consistentă și
eficientă, articulată pe cerințele
documentelor programatice
europene și internaționale, pe
progresele înregistrate în domeniul
legislativ, pe mecanismele
interinstituționale create și, nu în
ultimul rând, pe obiectivele
asumate prin Programul de
Guvernare 2017-2020.
și aici, doresc să precizez faptul că,
în premieră, avem un program de
guvernare pentru România care
cuprinde un capitol separat pe
problematica de gen și anume
Capitolul Politici publice în dome -
niul justiției sociale, punctul 8.
Obiectivele specifice asumate la
acest capitol sunt ambițioase și
vizează: Crearea unei rețele de 20
de centre temporare protejate;
Crearea a 8 centre de zi pentru
situații de risc; Crearea a 8 centre
de consiliere pentru agresori.

credeți că violența în familie
reprezintă, în prezent, principala
preocupare a autorităților în cazul
egalității de șanse între femei și
bărbați sau există şi alte direcții în
care trebuie acționat cu prioritate? 

violența domestică trebuie să
reprezinte o prioritate, pentru toți
factorii de decizie,  atât pentru
autoritățile centrale cât și locale,
atât timp cât în România, violența
domestică reprezintă mai mult
decât un fenomen, fiind de fapt un
flagel.
Deși la nivel global fenomenul
violenței domestice există, una din

Perspectiva de
gen trebuie să se
regăsească în
toate politicile și
în toate
programele
naționale.
Suntem
conștienți că
trebuie să creăm
instrumente de
lucru și metode
de introducere a
acesteia nu
numai în
instituțiile din
mediul public
dar și în mediul
privat. 

în premieră,
avem un
program de
guvernare
pentru românia
care cuprinde un
capitol separat
pe problematica
de gen și anume
capitolul Politici
publice în
domeniul
justiției sociale,
punctul 8.
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trei femei fiind supusă pe
parcursul vieții, unei forme de
abuz (psihologic sau sexual), în
România la fiecare 30 de
secunde, o femeie este supusă
unei forme de abuz. 
Statistica ANES pe anul 2016 a
înregistrat un număr de 13.019
de cazuri de violență
domestică care au solicitat
servicii sociale, iar la nivelul
Ministerului Public, datele
certifică cazuri de violență
domestică soldate cu 191 de
decese în anul 2016.
Societatea românească
continuă să întâmpine
dificultăți generate de
mentalități și stereotipuri la
nivelul tuturor categoriilor
sociale, astfel încât 75% dintre
femei nu raportează și putem
estima că peste 100.000 de
drame familiale se petrec
anual în spatele ușilor închise
și în tăcere.

care sunt principalele plusuri
și minusuri ale Planului general
de acțiuni pe perioada 2014 -
2017 în domeniul egalității de
șanse între femei și bărbați?

PunCte forte
Anumite instituții și-au înțeles
responsabilitățile și au
implementat acțiuni; O parte
din instituțiile care au raportat
au atins obiectivele asumate
din planul strategic; Au fost
realizate progrese în
implementarea egalității între
femei și bărbați prin
dezvoltarea parteneriatelor
între instituțiile responsabile
conform planului operațional,
precum și prin implementarea
proiectelor în domeniul
egalităţii de şanse între femei
şi bărbaţi. Promovarea și
implemetarea conceptului
egalității de șanse și de

tratament între femei și
bărbați prin dezvoltare de
proiecte, organizare a
campaniilor de informare și
conștientizare.

PunCte slabe
O serie de instituții nu au
implementat măsurile din
planul operațional,
minimalizând importanța
acesteia.

cărei instituții dă raportul de
activitate agenția națională
pentru egalitatea de Șanse
între femei și Bărbați şi care
sunt măsurile luate, de regulă,
în urma prezentării acestuia?

ANES este instituție organizată
în subordinea Ministerului
Muncii și Justiției Sociale cu
care are întâlniri atât formale,
în cadrul ședințelor Colegiului
Săptămânal conduse de către
doamna ministru Lia Olguța
vasilescu, cât și informale,
punctuale și raportează
periodic, dar și anual, toate
demersurile și acțiunile
desfășurate relevante din
perspectiva obiectivelor și
măsurilor specifice asumate.

care sunt activitățile
desfășurate în fiecare an de
către aneS de ziua egalității de
Șanse între femei și Bărbați şi
ce impact au acestea la nivel
mediatic? 

Din anul 2015, la nivel național
a fost adoptată ziua de 8 mai -
ziua națională a egalității de
șanse între femei și bărbați.
Anual, începând cu data de 8
mai, sunt organizate o serie de
acțiuni concentrate sub egida
Săptămâna egalității de șanse
între femei și bărbați care
cuprind: dezbateri, seminarii,

campanii de informare,
campanii în mediul online,
mese rotunde, conferințe,
expoziții, etc. De regulă
întreaga agendă a
evenimentelor este publică
fiind postată pe site-ul ANES și
pe facebook. Ne dorim să
avem o cât mai mare
acoperire în viitor a
evenimentelor realizate și să
creștem impactul mediatic.

în ce domenii se confruntă
românia cu privire la
fenomenul violenței domestice
şi la situațiile de discriminare
şi inegalitate comparativ cu
alte ţări din Ue?

Trebuie să spunem onest, că
România, spre deosebire de
alte state din centrul Europei,
cu tradiție veche în
democrație, a avut o istorie
încercată, astfel încât,
societatea românească este o
democrație relativ “tânără”,
încă amprentată de
stereotipuri de gen și
mentalități și, deopotrivă, de
forme de discriminare directă
și indirectă.
Legat de problematica
discriminării, în urmă cu două
săptămâni, am condus
delegația interministerială a
României la ONU, unde am
prezentat Raportul Combinat 7
și 8 privind eliminarea tuturor
formelor de discriminare
împotriva femeilor, Convenția
CEDAW.
România nu a mai susținut un
asemenea Raport din anul
2006, astfel încât ne-am
prezentat în fața Raportorului
ONU pentru Romania și a
experților Task-Force-ului cu
un “bagaj” consistent de
progrese înregistrate, dar și de
vulnerabilități încă existente,

pe care le-am prezentat într-o
manieră deschisă și onestă,
dar demnă, și spun demnă,
pentru că, deși, încă există
domenii în care politicile
publice trebuie să fie mai
aplicate, cum ar fi –
persoanele cu dizabilități,
problematica romă, educația și
sănătatea, ocuparea pe piața
muncii - abordate din
perspectiva de gen - România,
ca stat membru a făcut totuși
pași importanți.
Cu alte cuvinte, în cei 12 ani,
consider că nu am stagnat și
prin Programul de Guvernare,
prin Strategii Naționale, prin
campanii, prin colaborarea cu
Organisme Non-
Guvernamentale și nu în
ultimul rând prin armonizarea
legislației naționale cu
Directivele UE, Convenția
CEDAW, Convenția de la
istanbul, CEDO.   

ce parteneriate a încheiat aneS
de la începutul anului şi până în
prezent şi care sunt obiectivele
instituţiei până la sfârşitul
anului?

În cursul anului 2017 au fost
încheiate 4 protocoale cu ONG
– uri reprezentative  -
Asociația Culturală Replika,
Asociația ANAiS, Fundația
pentru Dezvoltarea Societății
Civile, Fundația Principesa
Margareta și un important
protocol cu Ministerul
Tineretului și Sportului.
În total avem un număr de 26
de parteneriate dintre care 17
protocoale de colaborare cu
ONG-uri active în domeniile
egalității de șanse între femei
și bărbați și prevenirii și
combaterii violenței domestic.
Trebuie să subliniez că un rol
important în aria de dialog și
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parteneriat revine și instituțiilor și
organismelor naționale (ministere,
universități, companii, institute și
alte structuri sociative). 
Așa cum am amintit, protocolul de
colaborare cu Ministerul
Tineretului şi Sportului  este foarte
important deoarece vizează
activități specifice în educația
tinerilor în ceea ce privește
promovarea principiului egalității
de șanse și de tratament între
femei și bărbați și combaterea
violența de gen: activități de
conștientizare și sensibilizare,
sesiuni informative, sesiuni
educative și campanii de
conștientizare cu privire la
dimensiunea de gen a educației
tinerilor, în vederea creșterii
gradului de conștientizare și
informare a acestora cu privire la
semnificația și importanța
respectării dreptului la
nediscriminare și egalitate de șanse
pentru toți; promovarea
perspectivei de gen, la nivel
județean; dezvoltarea și
implementarea de proiecte cu
finanțare nerambursabilă în
domeniul promovării principiului
egalității de șanse și de tratament
între femei și bărbați în educația
tinerilor.
Obiectivele instituției sunt centrate,
în mod prioritar, pe adoptarea
legilor absolut necesare pentru
transpunerea Convenției de la
istanbul. Această prioritate  este
asumată și la nivel personal, din
perspectiva  experienței mele de
peste 20 de ani în profesia de
medic ginecolog, și a cazurilor
întâlnite de-a lungul timpului de
abuzuri multiple asupra femeilor,
sub toate formele: agresiune fizică,
agresiune sexuală, agresiune
verbală.). De cele mai multe ori m-
am lovit de imposibilitatea de a
sprijini aceste femei aflate în
situații dramatice din cauza
lacunelor legislative și a lipsei unor

proceduri la nivelul legislației
secundare. Multe dintre cazuri, s-
au pierdut între camera de gardă și
iNML, femeile fiind descurajate și
renunțând la depunerea unor
plângeri. 
Tocmai de aceea, ANES și-a asumat
acest demers legislativ pentru a
obține rezultate clare care să se
reflecte  în mod real în protecția
victimelor. Consider că România va
face un pas important în
combaterea violenței domestice
prin  armonizarea legislației interne
cu prevederile Convenției de la
istanbul care constituie una dintre
prioritățile actualului Guvern,
această etapă fiind premisa
obligatorie pentru realizarea
măsurilor din domeniul prevenirii și
combaterii violenței împotriva
femeilor și a violenței domestice
prevăzute în Capitolul politici
publice în domeniul muncii și
justiției sociale, Punctul 8, Respect
și demnitate pentru femei, din
cadrul Programului de Guvernare
pentru perioada 2017-2020. De
altfel, proiectele de legi sunt
integrate în Programul Anual de
Lucru al Guvernului pentru anul
2017 (PALG) cu termen luna
octombrie și vom depune toate
diligențele necesare pentru
realizarea procedurii parlamentare
în vederea adoptării acestora.
În mod concret, este vorba despre
proiectul de Lege privind
modificarea și completarea Legii
nr.202/2002 privind egalitatea de
șanse și de tratament între femei și
bărbați, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,  care
reglementează noțiunea de
violență de gen și instituie obligația
pentru toate instituțiile publice de
a avea în structură un expert în
egalitate de șanse. Totodată, este
vorba despre proiectul de Lege
pentru modificarea și completarea
Legii nr. 217/2003 pentru
prevenirea și combaterea violenței

în familie, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare, pilonul central al
modificărilor viitoare fiind
reglementarea ordinului de
protecție provizoriu în
conformitate cu art. 52 din
Convenție, care vizează extinderea
prerogativelor polițiștilor în sensul
de a asigura protecția victimelor
prin înlăturarea imediată a
agresorului din domiciliu, în
situațiile de pericol imediat. 
Modelul de reglementare și
normele metodologice și
procedurile aferente care vor fi
elaborate ulterior  în vederea
emiterii și aplicării ordinului de
protecție provizoriu au la bază
exemplul de bună practică
implementat în Spania și în Austria.
Un alt amendament important
vizează reglementarea violenței
psihologice  ca infracțiune cu o
pedeapsă cu închisoare de la 3 luni
la 1 an sau cu amendă, după caz,
cu posibilitatea transformării
pedepsei în ore de muncă în folosul
comunității. 

consideraţi necesară
suplimentarea personalului aneS şi
a bugetului instituţiei, într-un orizont
de timp apropiat?

La data de 6 iulie 2017, la Geneva,
am avut onoarea de a conduce
delegația națională multisectorială
care a prezentat Raportul periodic
combinat 7 și 8 al României privind
Convenția ONU privind eliminarea
tuturor formelor de discriminare
împotriva femeilor (CEDAW) în fața
Comitetului pentru Eliminarea
Discriminării împotriva Femeii
(CEDAW). 
Un element central de interes
pentru Comitet a vizat organizarea
și structura mecanismului
instituțional – ANES. Astfel, am
evidențiat că există la nivel național
un mecanism instituțional stabil,

în cursul anului
2017 au fost
încheiate 4
protocoale cu
onG – uri
reprezentative  -
asociația
culturală
replika,
asociația anaiS,
fundația pentru
dezvoltarea
Societății civile,
fundația
Principesa
margareta și un
important
protocol cu
ministerul
tineretului și
Sportului.

consider că
românia va face
un pas important
în combaterea
violenței
domestice prin
armonizarea
legislației
interne cu
prevederile
convenției de la
istanbul care
constituie una
dintre prioritățile
actualului
Guvern.
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Agenţia Naţională pentru
Egalitatea de Şanse între
Femei şi Bărbați (ANES) care
are rol de organism integrator
la nivel național în cele două
domenii de referință:
egalitatea de şanse şi de
tratament între femei și
bărbați și prevenirea și
combaterea violenței
domestice, capabil să
dezvolte politici și programe
eficiente și să facă față
provocărilor și
vulnerabilităților complexe
acumulate și generate de-a
lungul timpului, atât în
domeniul egalității de șanse,
cât și în cel al prevenirii și
combaterii violenței în
familie. 
În ceea ce privește
mecanismele de colaborare
existente la nivel național,
potrivit Legii nr. 202/2002
privind egalitatea de șanse și
de tratament între femei şi
bărbați, republicată, în
coordonarea Secretarului de
stat al  ANES îşi desfășoară
activitatea Comisia națională
în domeniul egalității de
șanse între femei şi bărbați
(CONES). Această comisie este
alcătuită din reprezentanți ai
ministerelor şi ai altor organe
de specialitate ale
administrației publice centrale
din subordinea Guvernului
sau ai autorităţilor
administrative autonome, ai
organizaţiilor sindicale şi ai
asociaţiilor patronale
reprezentative la nivel
naţional, precum şi din
reprezentanţi ai organizaţiilor
neguvernamentale, cu
activitate recunoscută în
domeniu, desemnaţi prin
consens de acestea.
Din perspectiva concluziilor
Comitetului CEDAW au fost

formulate recomandări legate
de întărirea capacității privind
resursele umane și financiare
în vederea implementării
prevederilor CEDAW și ale
Legii nr.202/2002.  Subliniez
faptul că, pentru cele două
domenii specifice activității
ANES există o preocupare
continuă la nivelul
Guvernului, Comisiei
Europene, ONU, Consiliului
Europei.  Este esențial să
luăm în considerare
recomandările ONU  și să
orientăm acțiunile noastre
viitoare pe întărirea și
consolidarea capacității
instituționale a ANES. 

credeți că în momentul actual
femeile sunt bine/slab
reprezentate în structurile de
conducere la nivel central şi
local? dar în structurile de
conducere din mediul privat?

Agenția Națională pentru
Egalitatea de șanse între
Femei și Bărbați realizează
analize privind participarea
femeilor și a bărbaților la
procesul de decizie politic
după alegerile locale,
parlamentare și
europarlamentare. Conform
analizelor mai sus menționate
gradul de reprezentare al
femeilor în pozițiile de decizie
politică este mai scăzut decât
al bărbaților. 
În privința alegerilor
parlamentare desfășurate la
sfârșitul anului 2016, în cazul
prezenței femeilor în
Parlamentul din România, de
remarcat este accesul unui
număr de 69 femei,
reprezentând 20,97% din
totalul aleșilor deputați. De
asemenea, în Senatul
României au fost alese 20 de
femei, reprezentând 14,71%.  

alegerile europarlamentare -
În urma integrării României în
Uniunea Europeană, în anul
2007 au avut loc primele
alegeri europarlamentare,
României fiindu-i alocate 35
locuri. Populația a ales
(pentru un mandat de 2 ani),
12 femei (34,29%) și 23
bărbați (65,71%).
În legislatura 2009-2014 a
Parlamentului Uniunii
Europene, pentru un mandat
de 5 ani, României i-au fost
alocate 33 locuri. În urma
exprimării voturilor de către
populație, au fost aleși în
Parlamentul European 11
femei (33,33%) și 22 bărbați
(66,67%).
Alegerile locale din 2012 au
arătat că doar 3,64 % din
femei au fost alese primar.,
Aasest procent
îmbunătățindu-se în anul 2016
cu aproximativ un procent
până la 4,55 % femei primar. 
În cazul consiliilor locale, în
2016, 4.960 de femei au fost
alese, procentul la nivel
național fiind de 12,33 % în
consiliile județene, respectiv
consiliul general al
municipiului București,
femeile sunt cel mai bine
reprezentate 14,9%, însă
comparativ cu alegerile din
2012, se observă o scădere
considerabilă, de 7,72%.
În ceea ce privește alegerile
parlamentare, care au avut loc
în 2016, 260 de bărbați și 69
de femei, reprezentând 79,
03% dintre bărbați și 20, 97%
de femei care au fost alese.
Pentru Senat există 116
bărbați (85, 29%) și 20 de
femei (14, 71%).

ce soluţii credeţi că există
pentru reducerea decalajului
dintre românia şi majoritatea
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statelor occidentale cu privire
la rolul şi poziţia femeilor în
societate?

Asigurarea unui echilibru în
participarea femeilor și
bărbaților la procesul de
decizie se poate face prin
campanii de conştientizare a
femeilor şi bărbaţilor asupra
necesităţii implicării femeilor
în viaţa politică şi
reprezentarea acestora în
structurile de decizie cât şi
prin acţiuni afirmative de
realizare accelerată în fapt a
egalităţii de şanse şi
tratament între femei şi
bărbaţi la luarea deciziilor şi
recuperarea decalajului istoric
în reprezentarea femeilor. 
Un exemplu de acţiune
afirmativă în domeniul politic
o reprezintă introducerea
cotelor voluntare de
reprezentare a femeilor în
structurile de decizie în
interiorul partidelor, stipulate
în Statutele lor sau cotele
electorale precizate în legile
electorale.
Încă din anul 2000 se
vorbește în România despre
cotele de gen în ceea ce
privește viata politica și
publică a țării însă nici până în
prezent, nu avem o soluție
legislativă, deși au existat
două propuneri legislative
privind instituirea acestor
reglementari la alegerile
locale și parlamentare. 
Cele două inițiative legislative
în Parlament, care au avut ca
obiectiv introducerea cotelor
de gen au fost susținute de
către Guvern. 
Una dintre ele modifică și
completează Legea nr.
208/2015 privind alegerea
Senatului și a Camerei
Deputaților, precum și

organizarea și funcționarea
Autorității Electorale Centrale
Permanente cu scopul de a
introduce cotă de gen minimă
de 30% atât în cazul femeilor,
cât și al bărbaților, care să se
constituie într-o condiție
pentru validarea listelor de
candidați la alegerile
parlamentare. 
Cea de-a doua inițiativă
legislativă, modifică și
completează Legea nr.
115/2015 pentru alegerea
administrației locale, pentru
modificarea și completarea
Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleșilor locali cu
scopul de a introduce cotă de
gen minimă de 30% atât în
cazul femeilor, cât și al
bărbaților, care să se
constituie într-o condiție
pentru validarea listelor de
candidați la alegerile locale.
Cu toate că majoritatea
partidelor politice din
România au introdus în
statutele proprii prevederi
specifice privind
nominalizarea candidaților cu
respectarea echilibrului de
gen sau chiar au introdus cote
de reprezentare de cel puțin
30% a fiecărui sex pe listele de
candidați, principiul
reprezentării echilibrate a
femeilor și bărbaților în
funcțiile de decizie politică
adoptat de majoritatea
partidelor politice nu se
reflectă și în realitate.
În România, Legea electorală
prevede atât votul uninominal
(pentru alegerea președintelui
țării, ai membrilor
Parlamentului, ai președinților
consiliilor județene și al
primarilor) cât și votul pe liste
(pentru membrii consiliilor
județene și consiliilor locale).
Situația statistică relevă faptul

că votul uninominal nu este
un sistem favorabil femeilor,
nici celor candidate și cu atât
mai puțin celor alese. 
Teoretic, votul pe liste poate fi
considerat favorabil femeilor,
cu condiția însă ca lista să
respecte echilibrul de gen și
de asemenea, să plaseze
echilibrat atât bărbați cât și
femei pe locurile eligibile,
aflate la începutul acesteia. 
Existența în continuare a
stereotipurilor sociale - bazate
pe tradiții, obiceiuri, cutume,
percepții - care stabilesc locul,
rolul și responsabilitățile
bărbaților și femeilor în cadrul
sistemului, necesită un amplu
proces de modificare a
conștiinței sociale.
Acțiunea în acest sens
presupune schimbarea
mentalităților de la nivel
colectiv, identificarea și
acțiunea asupra cauzelor care
stau la baza neimplicării
femeilor în procesul
decizional și a cauzelor care
determină o anumită tendință
de vot în rândul populaţiei din
diferite medii de rezidență,
promovarea modelelor de
succes din rândul femeilor
care și-au dovedit capacitatea
și eficiența în ocuparea
funcțiilor publice alese sau
numite.  
Menționăm că partidele
politice printr-un proces
natural de maturizare au
înregistrat la alegerile recente
un salt privind participarea
femeilor de la 11% la 20% ,
însă gradul de interes
manifestat nu este același
pentru toate formațiunile
politice.  
În cazul ultimelor alegeri
parlamentare unele partide
au adoptat principiul
fermoarului, dar fără o normă

legală de reglementare, ci
prin mecanisme de
autoreglare interioare și
considerăm că mai avem
multe de făcut în acest
domeniu, deoarece, în
prezent la nivelul
formațiunilor politice persistă
stereotipuri fiind necesare
acțiuni de conștientizare și
responsabilizare a clasei
politice privind reglementarea
în mod concret a modalităților
de participare echilibrată a
femeilor și bărbaților la viața
politică.  
Formațiunile politice au
obținut 312 mandate la
Camera Deputaților, din care
bărbaților le sunt repartizate
248 (79,49%) și femeilor 64
(20,51%). PSD este
formațiunea politică care a
obținut cel mai mare număr
de mandate, respectiv 154
(113 bărbați și 41 femei), iar
PMP cel mai mic număr de
mandate – 18 (17 bărbați și 1
femeie). Media la nivel
național, a mandatelor
formațiunilor politice este de
79,49% bărbați și 20,51%
femei.
Partidul Social Democrat
depășește media națională în
ceea ce privește
reprezentarea politică
feminină și înregistrează un
procentaj 26,62%. Acesta se
clasează pe prima poziție în
clasamentul formațiunilor
politice, cu cea mai mare
reprezentare feminină.
Niciuna din celelalte
formațiuni politice, care au
obținut mandate, nu
înregistrează procentaj
feminin mai mare decât media
națională a acestor
formațiuni.

sorina viziru
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P iața serviciilor medicale
stomatologice din țara
noastră este dominată

de companiile private care în
prezent dețin peste 90% dintre
clinicile și cabinetele
stomatologice din România.
Este vorba de peste 4.300 de
companii care au aproape
10.000 de angajați.
Stomatologia este și una dintre
specializările cele mai căutate
de viitorii medici, care speră
să-și deschidă propriul cabinet. 

Piața SerViciiLor medicaLe
StomatoLoGice din caPitaLĂ

În București se află cele mai
multe firme care activează în
domeniul stomatologic, peste
1.300 de unități. Doar în ulti -
mii doi ani au intrat pe piață
aproape 300 de companii noi,
care au deschis clinici și cabinete.
Noi am intrat pe piață în 2015,
în plină expansiune a pieței,
iar după primul an ne-am
dublat cifra de afaceri. Mediul
concurențial ne stimulează
foarte mult să oferim trata -
mente de ultimă generație
pentru că pacienții sunt, pe
bună dreptate, din ce în ce
mai pretențioși, a declarat
irina Gavriluț, owner și medic
dentist la clinica New Dental
din București. 
Anul 2016 a înregistrat creșteri
de aproximativ 27% în domeniul
serviciilor medicale stomato -
lo gice din Capitală, comparativ
cu anul 2015. Clinicile și cabi -
ne tele stomatologice au înre -
gistrat o cifră de afaceri de peste
380 milioane lei  un pro fit de
aproape 70 de milioane de lei.  
Pacienții își doresc tratamente
de calitate, care să le îmbună -
tă țească stilul de viață. Spre
exemplu, la noi în clinică cele

mai solicitate sunt cele
de im plan tologie și
estetică denta ră.
Fațetele dentare, care
oferă așa zisul aspect de
zâmbet holly  woodian,
sunt tot mai cerute, a
mai spus dr. irina
Gavriluț. 

diStriBUția cifrei de
afaceri Și a ProfitULUi Pe
jUdețe 

În țară, cea mai dezvoltată
piață stomatologică este în
județul Timiș, unde sunt
înregistrate peste 180 de
companii care au o cifră de
afaceri care depășește 53

milioane de lei, un profit de
peste 12  milioane lei și peste
400 de angajați. Topul
județelor este completat de
Cluj (peste 50 milioane de lei
cifră de afaceri, peste 9 mili -
oane de lei profit, peste 500
de angajați, la aproximativ
220 de firme), Argeș (aproxi -
mativ 47 milioane de lei cifră

de afaceri, 8,5
milioane de lei
profit, peste 450
angajați, la
aproximativ 150 de
companii) și Brașov
(46 milioane de lei
cifră de afaceri, 8,3
milioane lei profit,
peste 420 de an -
gajați, la apro xima -

tiv 170 de companii), se arată
în raportul Creditinfo România.
Potrivit cifrelor noastre, dome -
niul companiilor stomato -
logice a înregistrat în 2016 o
creștere de aproximativ 38%,
față de 2015, și aproape că s-
a dublat comparativ cu anul
2014, când piața înregistra o
cifră de afaceri de aproxi mativ
560 de milioane de lei. Anul
2016 a însemnat și intrarea pe
piața serviciilor medicale din
România a peste 500 de
companii noi, care au deschis
clinici și cabinete
stomatologice, a declarat
Aurimas Kacinskas, CEO,
Creditinfo România. 
Costurile pentru serviciile
medicale stomatologice din
România sunt cu până la 70%
mai mici decât în ţările din
Occident, comparând aceleaşi
tipuri de materiale şi servicii.

raluca Juncu

Piața serviciilor medicale stomatologice 
a ajuns la 1 miliard de lei
românia, țara paradoxurilor.  o cifră de afaceri care ajunge la aproape un miliard de lei și un
profit care depășeste 170 de milioane de lei. așa arată piața serviciilor stomatologice din țara
noastră la finalul anului 2016, conform unui studiu creditinfo românia. Vorbim de o creștere
de aproximativ 36%, comparativ cu 2015. Potrivit acestui studiu, doar anul trecut au intrat pe
piață aproape o mie de firme noi care au deschis clinici și cabinete stomatologice. Pe de altă
parte, cei mai mulți români nu trec pe la medicul dentist cu anii, stau fără dinți, folosesc, în
medie, puţin peste un tub de pastă de dinţi pe an şi schimbă periuţa la doi, trei ani. 
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românia a ajuns statul cu
al 7-lea cel mai mare
cost al  contribuțiilor de

asigurări sociale din 27 de țări
ale Spațiului Economic 
Euro pean (SEE), după ce
plafonarea bazei de calcul a
fost eliminată de la 1
februarie 2017, potrivit unei
analize realizate de Deloitte
România. 
Din 2018, România ar putea
să revină aproape de mijlocul
clasamentului, pe poziția 11,
luând în considerare
reducerea ratei cumulate a
contribuțiilor de la 39,25% la
35%, prevăzută în programul
de guvernare. 
Totuși, această măsură de
diminuare a ratei procentuale
vine la pachet cu o majorare a
venitului salarial brut cu
22,75% pentru a menține
valoarea netă a salariului.
Dacă nu ar fi luată în calcul
această majorare și ar fi
efectuată o analiză
comparativă a costurilor
asigurărilor sociale plecând de
la un venit net, și nu unul brut
crescut artificial, România ar
putea ajunge chiar pe
podiumul țărilor cu costurile
cele mai ridicate de asigurări
sociale.

“România se afla în a doua
parte a clasamentului atunci
când a fost publicat Studiul
comparativ privind beneficiile
de asigurări sociale de către
rețeaua Deloitte, în ianuarie
2017. Având în vedere că
plafonul bazei de calcul
pentru contribuții a fost
eliminat de la 1 februarie
2017, am actualizat analiza și
am constatat că România a
urcat 11 poziții”, a spus
raluca bontaș (foto),
Partener Deloitte România.

din concLUziiLe StUdiULUi:

Cele mai mari costuri ale
contribuțiilor de asigurări,
de peste 45%, sunt în
Franța, Ungaria, Belgia,
Grecia și italia*
La polul opus se pozițio -
nează Malta, Bulgaria,
Cipru, islanda și irlanda
Circa 60% dintre statele
din studiu au impus un
plafon la calculul
contribuțiilor de asigurări
România se afla pe locul
18 în clasamentul ce
includea 27 de state SEE, în
ianuarie 2017 (România a
urcat pe locul 7, în februarie
2017, după eliminarea
plafonului)

*Precizare metodologică
- Studiul a fost realizat
pentru un salariu brut anual
de 75 mii euro, care poate fi
considerat unul extrem de
ridicat pentru nivelul din

România, însă indicat
pentru o comparație la nivel
UE/SEE/Elveția

“Observăm că țările cu cele
mai mari costuri sunt în mod
oarecum evident și cele care
nu au plafon. Chiar dacă
ratele de taxare sunt
apropiate, sumele efectiv
datorate cresc simțitor acolo
unde lipsește plafonul.
România impune contribuții
comparabile cu Germania și
Belgia, fără a oferi și beneficii
comparabile asiguraților. O
altă remarcă ar fi că
majoritatea statelor permit
asigurarea alternativă de
sănătate în sistem privat,
opțiune care în România
lipsește deși din ce în ce mai
mulți angajați apelează strict
la acest tip de servicii
medicale”, a spus Monica
țariuc, Manager Deloitte
România.

imPactUL PotențiaL aL
mĂSUriLor din ProGramUL
de GUVernare

În 2018, România ar urma să
elimine 4 din cele 6 categorii
de contribuții de asigurări
existente, să le transfere
integral la angajat și să reducă
rata cumulată a acestora de la
39,25% la 35%, conform
programului de guvernare.
impozitul pe venit ar scădea
de la 16% la 10% (0% sub
2.000 lei brut). 

Costul muncii va fi, în aceste
condiții, de 70% față de 75%
în prezent. Pentru fiecare 
100 lei primită de angajat,
statul va încasa 70 lei în loc 
de 75 lei.

“Conceptul – transferul
contribuțiilor integral la
angajat – este binevenit
pentru că angajatorul are
acum obligații, dar fără
beneficii, iar angajații vor
deveni mai conștienți de
costul muncii pentru care sunt
remunerați. În prezent ei au la
cunoștință salariul brut care
include propriile contribuții,
nu și costul total cu salariul lor
care înseamnă și contribuțiile
angajatorului”, consideră
Raluca Bontaș.

coStUL mUncii:
comParație 
românia-BULGaria

Comparația cu Bulgaria, țara
vecină cu o economie
asemănătoare cu a României,
este relevantă din punctul de
vedere al costului muncii. 
„Raportând la același venit
net, pentru salariul mediu
costul total este cu 15,55%
mai mare în România decât în
Bulgaria. Pentru un salariu de
4.000 euro ajunge să fie cu
44,16% mai mare (echivalen -
tul a aproximativ 7 salarii
minime brute pe economie). 

sorina viziru

românia are al 7-lea 
cel mai mare cost al contribuțiilor 
de asigurări sociale din europa



28 ediŢia a XV-a AUGUST 2017
LEGAL MAGAziN www.LeGaLmaGazin.ro 

BUSineSS newS

cererea totală de spații
industriale și de
logistică a continuat să

crească și în trimestrul doi,
astfel că la jumătatea anului
suprafața închiriată de
companii a depășit 350.000
de metri pătrați, cu 54% mai
mult comparativ cu perioada
similară a anului trecut.
Potrivit datelor centralizate
de JLL Romania, în al doilea
trimestru cererea totală de
spații industriale a ajuns la
180.000 de metri pătrați,
nivel comparabil cu cel
înregistrat în primele trei luni
din acest an. 
Cererea nouă a crescut în
primul semestru cu 51%, la
229.800 metri pătrați și a
reprezentat aproape 65% din
suprafața totală
tranzacționată în această
perioadă.
”Cererea pe piața industrială
și de logistică a depășit
estimările noastre,
închirierile din prima
jumătate a anului fiind peste
nivelul pe care noi în
previzionam pentru întreg
anul 2017. Așadar, dacă se
păstrează ritmul de creștere
de până acum, am putea să
fim martorii unui nou record
al cererii, în condițiile în care
anul trecut companiile au
închiriat circa 460.000 metri
pătrați, reprezentând un
maxim istoric”, a declarat
Costin bănică (foto),
associate director, head of
industrial Agency JLL Romania.
Din punct de vedere al
ofertei noi, de la începutul
anului în România au fost
livrate trei proiecte
totalizând 72.000 de metri
pătrați în România metri
pătrați, iar alți 312.000 metri
pătrați urmează să fie fina -

lizați până la sfârșitul anului.
Cererea nouă de spații
industriale a depășit de peste
3 ori oferta nouă de pe piață,
astfel că în continuare gradul
de neocupare se menține
extrem de redus, în condițiile
în care tot ceea ce se livrează
nou este deja ocupat de
chiriași. Stocul modern de
spații industriale și de

logistică este de 2,7 milioane
de metri pătrați.

retaiLUL Și LoGiStica
rĂmân motoareLe Pieței

Structura cererii pe domeniul
de activitate al chiriașilor
arată că retailul și logistica
rămân motoarele pieței (65%
din suprafața închiriată), în
timp ce producția câștigă și
ea teren (22%), deși cele mai
multe firme de producție
preferă să își dezvolte
propriile spații.
Aproape 70% din suprafața
de spații logistice și indus -
triale închiriată în primele
șase luni este în proiecte din
București, iar 10% în vest și
Nord-vest (Cluj, Oradea,
Timisoara). Contracte au mai
fost semnate pentru proiecte
în Pitești,  Ploiești, Râmnicu
vâlcea și Roman.

raluca Juncu

Piața industrială la șase luni – 
cererea a crescut cu peste 50%
depășind estimările pentru tot anul

JLL (NYSE: JLL) este o firmă
specializată în servicii
profesionale și de management
al investițiilor, dedicate
domeniului imobiliar, servicii
oferite clienţilor care doresc să
obțină valoare adăugată prin
deţinerea, închirierea sau
investițiile în proprietăți
imobiliare. Înregistrând venituri
anuale globale de 5,4 miliarde
dolari SUA, JLL activează în 300
de sucursale în 80 de țări și
înglobează cca 77.000 de
angajați în întreaga lume.
Operând în numele clienților
săi, compania oferă servicii de
management și servicii
imobiliare externalizate, având
un portofoliu de aproximativ
409 milioane m2 și  un volum
total al investițiilor de 136
miliarde de dolari SUA rezultat
din vânzări, achiziții și finanțări
la nivel global în 2015. Divizia
de management al investiţiilor-
LaSalle investment
Management-administrează
active imobiliare de 60,1
miliarde dolari SUA. JLL este
marcă înregistrată a Jones Lang
LaSalle incorporated. 

despre jLL

top tranzacții semestrul i:
Proiect Chiriaș oraș suprafața (mp)
CtPark bucharest DSv București 55.000

CtPark km 23 DSv București 35.000

CtPark bucharest West NOD București 31.000 

WdP roman Profi Roman 27.000

Cateasca (arges) Arctic Pitești 21.000

P3 Tibbett Logistics București 17.000

P3 Altex București 15.000

Wdp Carrefour București 11.500

logiQ Mogosoaia Fildas București 11.500
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Ţ ările din Europa Centrală
şi de Est reprezintă 28%
din teritoriul Uniunii 
Europene, 22% din

populaţia acesteia, dar numai
10% din PiB-ul UE. iar una
dintre principalele provocări
cu care se confruntă regiunea
în prezent este să găsească
surse de finanţare pentru
proiectele de infrastructură de
transport. Mai mult de 80 de
miliarde de euro au fost
investite în regiune în
exerciţiul financiar european
2007-2013 din fonduri
structurale şi de coeziune.
Însă necesarul de finanţare a
investiţiilor în infrastructură
rămâne foarte ridicat,
regiunea având nevoie de 615
miliarde de euro până în
2025. Modalităţile de
impulsionare a investiţiilor în
infrastructură în Europa
Centrală şi de Est (ECE) sunt
prezentate pe larg într-un nou
raport realizat de PwC şi de
Atlantic Council intitulat The
road ahead – CEE transport
infrastructure dynamics.

Raportul prezintă starea
actuală a infrastructurii în
regiunea ECE şi detaliază care
sunt acum principalele
obstacole pentru îmbunătă -
ţirea infrastructurii în regiune
– analizând politicile
sectoriale, dificultăţile de
reglementare şi de finanţare,
înaintând totodată o serie de
recomandări pentru
accelerarea investiţiilor. 

„În ciuda progresului
înregistrat în ultimii ani, la
nivelul ţărilor din regiune
există în continuare un deficit
de investiţii în infrastructura
de transport. Este clar însă că
necesarul de finanţare a

acestor lucrări de
infrastructură depăşeşte
posibilităţile actuale ale
bugetelor naţionale ale ţărilor
din regiune, implicit şi pe cel
al României. Tocmai de aceea
trebuie căutate resurse
financiare suplimentare în
sectorul privat, prin punerea
în aplicare a unei legislaţii
viabile privind Parteneriatele
Public-Privat. Din păcate, deşi
în România avem bazele unei
astfel de legislaţii, acesteia îi
lipsesc normele de aplicare,
nefiind funcţională la acest
moment”, a declarat ionuţ
simion (foto), Country
Managing Partner, PwC
România. 

„România îndeosebi are
nevoie de investiţii masive
pentru îmbunătăţirea
infrastructurii de transport.

Potrivit indexului
Competitivităţii Globale
publicat de Forumul Economic
Mondial, România
înregistrează unul dintre cele
mai scăzute scoruri din
Uniunea Europeană în ceea ce
priveşte calitatea
infrastructurii, de 3,61, în
vreme ce media ţărilor UE 15
este de 5,65, iar media
statelor din ECE este de 4.02.
În exerciţiul financiar
european 2007-2013, din
totalul de 82 de miliarde de
Euro de fonduri structurale şi
de coeziune investite în
regiune în proiectele de
infrastructură de transport,
România a atras mai puţin de
7%, în vreme ce Polonia a
folosit peste 30% din această
sumă”, a adăugat Ruxandra
Chiriţă, Director, Servicii de
Consultanţă pentru Sectorul

Public, implicată de-a lungul
timpului în numeroase
proiecte ample de investiţii
din sectorul public. 

După decenii de lipsă de
investiţii, regiunea Europei
Centrale şi de Est a făcut
progrese fără precedent în
îmbunătăţirea investructurii în
ultimii ani, peste 5.600 de
kilometri de autostradă fiind
construiţi în ultimii 20 de ani.
Acest lucru s-a datorat în bună
măsură finanţărilor europene:
peste 150 de miliarde de Euro
din fondurile structurale au
fost utilizate în această
perioadă în regiune, la care s-
au adăugat facilităţi adiţionale
precum Connecting Europe
sau finanţările oferite de
Banca Europeană de investiţii.
În plus, investitorii privaţi au
investit miliarde de Euro în
proiecte de transport cheie în
Polonia, Slovacia, Ungaria şi
Croaţia. Autorii raportului
PwC şi Atlantic Council
subliniază faptul că deşi
investitorii rămân interesaţi
de astfel de oportunităţi în
regiune, aceştia se aşteaptă la
proiecte bine documentate şi
cu un profil echilibrat de risc şi
profitabilitate. Atingerea
acestui echilibru între risc şi
rentabilitate va fi esenţială
pentru a menţine fluxul de
investiţii private în regiune. 

sorina viziru

Statele din europa centrală şi de est 
au nevoie de 615 de miliarde de euro
pentru a-şi finanţa proiectele 
de infrastructură până în 2025
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L a nivel internațional se
conturează din ce în ce
mai clar tendința globală

spre impozitarea corectă a
companiilor multinaționale în
țările în care acestea
realizează valoarea adăugată.
În acest sens, țările au
convenit asupra schimbului
automat de informații cu
privire la datele
contribuabililor, companii
multinaționale, ceea ce va
asigura transparență asupra
determinării bazei
impozabile și impozitului
datorat și plătit în fiecare
jurisdicție în care își
desfășoară activitatea
companiile grupurilor
multinaționale.
Astfel, în cadrul Summit-ului
G20 ce a avut loc în perioada
7-8 iulie în hamburg,
Germania, s-a discutat și
despre implementarea
planului BEPS (Base Erosion
Profit Shifting - erodarea
bazei impozabile și transferul
profiturilor), dar și despre
schimbul de informații
financiare pe baza unor
standarde comune de
raportare (Common Reporting
Standard) începând cu luna
septembrie 2017. 
Conform comunicatului emis
la finalizarea lucrărilor
Summit-ului G20, primul
schimb de informații între
autoritățile fiscale ar trebui
să aibă loc cel mai târziu în
luna septembrie 2018.
Participanții au stabilit că se
dorește avansarea procesului
de punere in aplicare
efectivă a Standardelor
internaționale de
Transparență, ca instrument
important în lupta împotriva
corupției, evaziunii fiscale,
finanțării terorismului și

spălării banilor.
Separat, OCDE a publicat în
data de 10 iulie 2017 ghidul
Preţurilor de transfer
modificat (varianta online),
care cuprinde modificarile
aduse de Planul BEPS, în
speţă:

acţiunile 8-10 –
alinierea rezultatelor
Preţurilor de transfer cu
crearea de valoare
Guvernele şi autorităţile
fiscale doresc să se asigure
că profiturile impozabile
ale companiilor
multinaţionale nu sunt
mutate artificial în afara
jurisdicţiilor lor și că baza
impozabilă declarată la
autorităţile fiscale
corespunde activităţii
economice desfăşurate şi
valorii economice
adăugate create în acea
jurisdicţie fiscală, pentru
acest lucru fiind necesar ca
plătitorii de taxe să aibă la
dispozitie principii clare în
ceea  ce priveşte
“Principiul valorii/preţului
de piață” (Arm’s lengths
principle).

acțiunea 13 –
documentaţia de Preţuri
de transfer şi raportul de
la ţară la ţară 
Documentația prețurilor
de transfer, detaliată în
capitolul v al Liniilor
directoare OCDE, a fost

completată cu Raportul de
la țară la țară (Country by
Country Report) care se
așteaptă a fi completat și
depus pentru prima dată,
pentru primul an fiscal
ulterior datei de 1 ianuarie
2016.

În plus, ghidul Preţurilor de
transfer modificat conţine şi
varianta revizuită a
Recomandării Consilului
OCDE cu privire la
determinarea preţurilor de
transfer practicate între
intreprinderile asociate și
invită toate ţările membre
OCDE, dar şi non-membrii, să
adere la Recomandare.
“Pentru companii,
implementarea BEPS
presupune un set de acțiuni
complexe care implică
departamentul Financiar, pe
cel iT, de Taxe, dar și toate
palierele managementului.
Este esențial să se
stabilească modul de
urmărire a lanțului de
generare a valorii în
conformitate cu noua
abordare BEPS pentru
prețurile de transfer. Planul
BEPS subliniază faptul că
guvernanța fiscală, evaluarea
riscurilor și comunicarea sunt
mai importante decât
oricând”, spune florentina
șușnea (foto), Managing
Partner, PKf finconta.

raluca Juncu

PKf finconta: 
G-20 susține schimbul de informații
între autoritățile fiscale

De peste 22 de ani, PKF
Finconta este una dintre
principalele 10 firme de servicii
profesionale din România. 
Ca membri ai PKF International
Ltd. suntem parte dintr-o rețea
internațională de firme
independente din punct de
vedere legal, care oferă
consultanță și audit oriunde în
lume. Grupul PKF Finconta este
format din patru societăți cu
capital românesc: PKF
Finconta, PKF Finconta
Consultanță, PKF Finconta HR
și Finconta Consulting SPRL,
membre ale organismelor
profesionale naționale CECCAR,
CAFR, CCFR și UNPIR. Prin
intermediul acestora oferim
servicii de audit financiar,
analiză financiară corporativă,
consultanță fiscală, întocmirea
dosarului prețurilor de transfer,
servicii de contabilitate,
salarizare, resurse umane,
insolvență, auditarea
fondurilor nerambursabile și
due diligence de achiziții.

despre PKf finconta
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î n Diaspora, românii ocupă
joburi, de cele mai multe
ori, în domenii precum

construcții, agricultură, vânzări,
domeniul medical sau iT. inițial,
cei mai mulți dintre aceștia au
plecat deoarece nu aveau prea
multe perspective de angajare
în România, însă, în ultimii ani,
motivul nu a fost imposibili -
tatea angajării, ci dorința de a
avea un salariu mai mare”, a
declarat raluca Peneș (foto),
hR Coordinator Smartree. 
Potrivit afirmațiilor sale, însă,
piața muncii din România s-a
redresat în ultimii 2 ani și,
astfel, s-au creat noi
oportunități de joburi. Acest
lucru este determinat, cu
precădere, de faptul că asistăm
la un număr tot mai mare de
investitori, români și străini,
care au deschis pe piața locală
puncte de lucru și au generat
un necesar de personal atât
calificat, cât și necalificat. 

joBUriLe în it, Prima
oPțiUne PentrU românii
din diaSPora

Conform analizei realizate de
Smartree, unul dintre domeniile
care pot fi atractive pentru
românii din Diaspora este cel iT,
în special dezvoltare software.
Numărul mare de companii
internaționale ce și-au deschis
subsidiare aici, creșterea
ponderii acestui sector în PiB,
lipsa permanentă de specialiști
și nevoia pieței de angajați care
cunosc diverse limbaje de
programare fac ca zona
tehnologică să înregistreze
creșteri permanente ale
salariilor. 
“România se profilează tot mai
mult ca și un hub iT în regiune
și acest lucru duce, prin urmare,

la venituri peste
medie pentru
salariații din acest
domeniu. Acum,
comparativ cu 5-10
ani în urmă, iT-știi
din România au un
nivel de trai ridicat
raportat la nivelul
pieței și economiei
locale, așadar,
pentru specialiștii
care și-ar dori să se
reîntoarcă în țară,
acest lucru poate
constitui un
argument în plus”,
a mai spus Raluca
Peneș. 
Reprezentanta
Smartree a
subliniat că, în plus,
segmentul
tehnologic oferă o
serie de beneficii
atractive angajaților, precum
flexibilitatea programului de
muncă, inclusiv posibilitatea de
a lucra remote un număr de zile
pe săptămână. De asemenea,
angajaților care preferă munca
la birou, li se pun la dispoziție
facilități multiple de dezvoltare
personală și condiții moderne,
precum spații de relaxare
corespunzător dotate, spații de

studiu, bibliotecă sau bistro-
restaurant. 
Tot la capitolul locurilor de
muncă atractive pentru românii
din Diasporă se numără și
joburile care necesită
cunoașterea unei limbi străine,
precum sunt cele din Share
Service Centers (hR,
contabilitate, logistică, iT) sau
cele din domeniul automotive

(ingineri, proiectanți, project
manageri, chiar și personal
necalificat). Astfel, pentru cei
care au locuit peste hotare și au
învățat o limbă străină, mai ales
dacă vorbim de una exotică
precum cele nordice, găsirea
unui loc de muncă pe plan local
nu mai este o provocare.
Pe de altă parte, dacă ne
raportăm la românii care
lucrează în Diasporă în
construcții, vânzări sau sistemul
medical, deși există joburi
disponibile și în România,
salariile nu sunt la fel de
atractive și, probabil, nu vor
atrage întoarcerea acestora în
țară. 
“În condițiile în care salariile din
România ar fi mai competitive
cu cele din străinate, și nu doar
în domenii precum iT, o parte
dintre românii din Diaspora s-ar
întoarce în țară, dar nu într-un
procent mai mare de 25 - 30%.
Sunt români care au plecat de
foarte mulți ani și și-au
întemeiat familii, au reușit să se
integreze foarte bine în cultura
altor țări sau și-au deschis
propriile afaceri care le oferă un
anumit standard de viață”, a
încheiat Raluca Peneș. 

sorina viziru

care sunt joburile bine plătite 
pe care le pot accesa românii 
din diaspora la întoarcerea în țară
Piața muncii din românia a pierdut, în ultimii 15 ani, tot mai mulți specialiști care au ales
să emigreze și să își găsească un job în alte țări, potrivit Smartree, unul dintre liderii din
românia pe piața de externalizare a proceselor de hr. de asemenea, la aceștia se adaugă
și personalul fără pregătire specifică, care a optat pentru locuri de muncă în agricultură
sau construcții, tot peste meleaguri. cu toate acestea, în ultimii ani, piața muncii din
românia a cunoscut o creștere constantă, iar anumite domenii sunt tot mai potrivite
pentru românii din diasporă care își doresc să revină acasă.  
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Philip Morris international
inc. (PMi) (NYSE /
Euronext Paris PM) a

anunțat marți, 25 iulie 2017, o
investiție de 490 de milioane
de euro pentru a transforma
fabrica de țigări din Otopeni,
România, într-o unitate de
producție a rezervelor din
tutun care se folosesc
împreună cu iQOS, dispozitivul
revoluționar al Philip Morris
international care încălzește
tutunul în loc să îl ardă. Aceste
rezerve din tutun sunt
comercializate în prezent sub
denumirea de hEETS.
Totodată, investiția realizată la
Otopeni presupune crearea de
noi locuri de muncă pentru
aproximativ 300 de persoane
– suplimentar celor peste 670
de locuri de muncă existente
deja în fabrică.
Procesul retehnologizării
fabricii din România a fost
început anul acesta. În 2017,
fabrica va trece printr-o prima
fază a transformării, care
presupune instalarea de
aparatură tehnologică nouă,
cu ajutorul căreia va fi
demarată producția. Până în
2020, în fabrica de la Otopeni
va fi finalizat procesul de
transformare prin extinderea
cu încă o secție de procesare a
tutunului. 
“Cei peste 2.9 milioane de
fumători adulți care au
renunțat la fumat și au devenit
utilizatori IQOS confirmă
viziunea companiei de oferi o
alternativă acestora. De
aceea, este foarte important
pentru noi să avem
capacitatea de a răspunde
acestor cerințe și de a veni în
întâmpinarea lor cu produse
fără fum, lucru ce va fi realizat
și prin transformarea fabricii
din România”, a declarat

Christos harpantidis,
Managing Director Philip
Morris Balkans. 
“Sunt mândru să fiu în
România în acest moment
istoric pentru compania Philip
Morris. Această investiție, de
490 milioane de euro,
înseamnă mai multe exporturi,
mai multe taxe pentru bugetul
de stat, mai multe locuri de
muncă pentru români, plătite
la un standard cât mai
apropiat celui european. Este,
în egală măsură, un proiect
important nu doar pentru
piața locală, ci și pentru

utilizatorii IQOS din întreaga
lume”, a completat Branislav
Bibic, Director General Philip
Morris România.
Prezent la eveniment, Primul
Ministru al României, domnul
Mihai Tudose, a exprimat
sprijinul Guvernului României
pentru această investiție sem -
nificativă și a reiterat convin -
gerea că România este și va
rămâne un mediu atractiv pen -
tru investițiile străine directe.
Fabrica din Otopeni va fi a
treia fabrică Philip Morris
international care va produce
rezerve din tutun - hEETS. Cel
mai recent anunț de investiție
în construirea unei fabrici
Philip Morris international,
care să producă astfel de
produse, a fost făcut în luna
iunie a acestui an, în Germania.
Anterior, în octombrie 2016,
compania a finalizat prima sa
fabrică de producție a
rezervelor din tutun, în
Crespellano (Bologna, italia).
Prima țară în care au fost
produse hEETS, la scară mică,
a fost Elveția, la Centrul de

Dezvoltare industrială din
Neuchâtel. Până la finalul
anului 2018, Philip Morris
international planifică să aibă
o capacitate anuală totală de
producție de aproximativ 100
miliarde de unități. 
iQOS este un dispozitiv
electronic cu ajutorul căruia se
pot utiliza produsele fără fum
ale Philip Morris international
și răspunde noilor cerințe și
preferințe ale fumătorilor
adulți. Acest produs încălzește
tutunul în loc să îl ardă și a fost
lansat în 2014, fiind disponibil
până în acest moment în orașe
importante din peste 25 de
piețe la nivel global.
Începând cu anul 2008, Philip
Morris international a angajat
peste 400 de oameni de știință
și a investit peste 3 miliarde de
dolari în cercetare si în
dezvoltarea de noi produse.
Rezultatele cercetărilor care
au evaluat potențialul de risc
redus al iQOS sunt foarte
promițătoare, iar compania
împărtășește în mod deschis
metodologiile, stadiile studiilor,
precum și concluziile lor, pen -
tru a fi reexaminate și verifi ca te
independent de către terți.
Fabrica Philip Morris
international din România este
una dintre cele mai
performante din ecosistemul
Philip Morris international,
aceasta beneficiind, de-a
lungul timpului, de investiții
constante în liniile de producție. 

raluca Juncu

Philip morris international 
anunță investiții de 490 de milioane 
de euro în fabrica din românia

În 1993, Philip Morris
international a deschis o
reprezentanță oficială în
București și, patru ani mai
târziu, compania a început
construcția unei fabrici
moderne în Otopeni. Philip
Morris în România
comercializează astăzi aproape
40 de variante de mărci și are
peste 800 de angajați. În 2015,
compania a lansat tehnologia
iQOS pe plan local, făcând
parte din strategia inovatoare
pentru produse cu potențial de
risc redus.  

despre Philip morris
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