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editorial

De Ce eSTe NevOIe 
De O RevISTă 
A PROFeSIILOR LIBeRALe?

Legal Magazin – revista
profesiilor liberale este un
instrument real de lucru

pentru mediul de afaceri,
instituţiile de stat, pentru
societăţile de avocatură şi de
insolvenţă, pentru birourile
notariale, cele de executori
judecătoreşti, agenţiile de
proprietate industrială, birourile de
mediatori, consultanţii fiscali,
auditorii financiari, evaluatorii
autorizaţi etc. Suntem sprijiniţi de
conducerile asociaţiilor
profesionale şi ne propunem să
fim un liant între aceste profesii
liberale - care reprezintă un
patrimoniu valoros al ţării noastre
- şi clienţii lor.
Proiectul Legal Magazin cuprinde
publicaţia Legal Magazin (o
revistă premium, care, în acest an,
va apărea o dată la două luni,
urmând ca, din 2014, să aibă o
apariţie lunară), site-ul
www.legalmagazin.ro, evenimente
de business şi servicii de PR şi
consultanţă. Ne adresăm în special
profesiilor liberale juridice şi
financiare, urmărind o consolidare
a imaginii acestora în rândul
clienţilor şi a opiniei publice. 
Prima ediţie a revistei noastre are
focus pe Insolvenţă şi pe
avocatura de business din
Timişoara. În acest număr
prezentăm cele mai recente
proiecte ale Uniunii Naţionale a
Practicienilor în Insolvenţă din
România şi evoluţia celor mai

importante societăţi de insolvenţă
din ţara noastră, profesioniştii la
care au fost şi sunt nevoite să
apeleze diverse companii pentru a
se reorganiza şi a evita falimentul. 
Totodată, în această ediţie arătăm
care sunt cele mai puternice şi
inovative case de avocatură din
Timişoara, o piaţă extrem de
atrăgătoare şi competitivă, având
în vedere faptul că pe raza de
activitate a Baroului Timiş îşi
desfăşoară activitatea şase so -
cietăţi de avocatură din Bucureşti.

În fiecare număr al revistei
noastre vom prezenta activitatea
unui departament de Legal dintr-o
bancă sau o mare companie. În
această primă ediţie publicăm un
interviu interesant cu Directorul
Diviziei Juridice a Cosmote
România.
La secţiunea Profesii Liberale
puteţi citi despre evoluţia unuia
dintre cele mai prestigioase
birouri notariale din Bucureşti -
Biroul Notarial Monica Pop şi
Asociaţii, precum şi despre
activitatea recentă şi proiectele
viitoare ale celor mai active aso -
ciaţii de mediatori din ţara noastră.
Am fost întrebaţi cine ne susţine,
dacă „avem pe cineva în spate”, şi
cum de ne permitem să scoatem o
publicaţie nouă, în aceste vremuri
foarte grele pentru presa scrisă.
Răspunsul nostru este următorul.
Beneficiem de o experienţă con -
siderabil\ în presă, le mulţumim
pe această cale tuturor celor cu
care am lucrat. Ştim să facem
reviste de calitate şi pregătim
evenimente de anvergură.
Ne susţinem cu ajutorul
dumneavoastră, al firmelor care
înţeleg că trebuie să fie prezente şi
să se promoveze într-o publicaţie
premium, care va fi una de
referinţă pentru presa de business
românească. 
Următoarea ediţie, care va ieşi de
la tipografie la sfârşitul lunii iunie
2013, are focus pe Litigii şi
Arbitraj şi pe profesiile liberale
din judeţul Cluj. Totodată, vom
avea un dosar exhaustiv despre
ofertele Facultăţilor de Drept
pentru viitorii studenţi.
Aşteptăm mesajele, sugestiile şi
propunerile dumneavoastră de
colaborare pe adresele noastre de
email. Totodată, vă invităm să
susţineţi, cu articolele ce poartă
semnătura voastră, rubrica Opinia
Specialistului a site-ului
www.legalmagazin.ro. 

Ne susţinem cu
ajutorul
dumneavoastră, al
firmelor care înţeleg
că trebuie să fie
prezente şi să se
promoveze într-o
publicaţie premium,
care va fi una de
referinţă pentru
presa de business
românească. 

de mircea fica, editor coordonator
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Muşat & Asociaţii a primit premiul „Casa
de avocatură a anului în România”, în
cadrul ceremoniei IFLR european
Awards ce a avut loc pe 10 aprilie 2013,
la Londra, în prezenţa a peste 200 de
reprezentanţi ai celor mai mari case de
avocatură din europa. este pentru a doua
oară în ultimii trei ani când Muşat &
Asociaţii îşi adju decă acest valoros
premiu, după distincţia primită în 2011,
anul în care România a fost inclusă
pentru prima dată în lista ţărilor
nominalizate pentru premiile Inter -
national Financial Law Review (IFLR).
„Suntem onoraţi să primim din nou
premiul «The Law Firm of the year in
Romania» din partea unei publicaţii
prestigioase precum International
Financial Law Review (IFLR). Deşi am
continuat să activăm într-un mediu de
business dificil, am fost implicaţi, şi în
2012, în unele dintre cele mai mari
tranzacţii derulate în România în
domeniile M&A, finanţări şi listări pe

pieţe de capital, ceea ce s-a reflectat într-o
creştere cu peste 20% a portofoliului de
clienţi şi a cifrei de afaceri. Aceste
performanţe reconfirmă statutul Muşat &
Asociaţii de «leading firm» în România

şi capacitatea echipei noastre de a
răspunde eficient necesităţilor actuale de
business ale clienţilor”, a declarat Mona
Muşat, Managing Partner, Muşat &
Asociaţii, în cadrul galei de premiere.

mona muşat, managing Partner muşat & asociaţii, alături de reprezentanţii  Weil gotshal & manges (Polish law firm of
the year), Uria menendez – Proenca de carvalho (Portuguese law firm of the year) şi cleary gottlieb Steen & Hamilton
LLP (russia law firm of the year).

IFLR: MUŞAT & ASOCIAţII 
„CASA De AvOCATURă A ANULUI ÎN ROMâNIA”

Firma de avocatură
Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen
(NNDKP) a fost
desemnată, pentru a treia
oară, “Firma Anului în
România", la gala
decernării premiilor
Chambers & Partners. La
acest eveniment, ce s-a
desf\[urat la hotelul
grosvenor House din
Londra, emil Bivolaru,
partener în departamentul
de litigii a primit premiul
din partea NNDKP. În

topul Chambers europe,
NNDKP a fost clasată pe
primele poziţii în zece arii
de practică din cele 11
cercetate în România:
drept bancar şi finanţări;
drept corporatist/M&A;
litigii; dreptul muncii;
energie şi resurse
naturale; proprietate
intelectuală; proiecte PPP;
tranzacţii imobiliare;
restructurare/insolvenţă şi
consultanţă fiscală. 
NNDKP este singura
firmă locală clasată de

Chambers global pe
prima poziţie în toate
ariile studiate. De
asemenea, în clasamentele
individuale, Ion Nestor
(foto) este singurul avocat
din România care
primeşte distincţia “Senior
Stateman”, cea mai înaltă
apreciere primită de un
partener pentru reputaţia
incontestabilă şi
contribuţia la dezvoltarea
unei pieţe avocaţiale şi la
formarea noilor generaţii
de avocaţi. 

CHAMBeRS eUROPe: NNDKP,
FIRMA ANULUI 2013 ÎN ROMâNIA
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SeBASTIAN gUţIU,
PROMOvAT 

ÎN CAReUL De AŞI
AL SCHOeNHeRR

Firma europeană de avocatură Schoenherr
l-a numit pe Sebastian guţiu (foto),

Managing Partner al biroului din
Bucureşti, membru al Comitetului Director

al firmei. Comitetul Director are patru
membri şi are ca principal obiectiv

stabilirea şi implementarea strategiei
firmei. Responsabilităţile lui Sebastian

guţiu vizează finanţele firmei.
„Suntem foarte mândri să avem în forul

superior al firmei un partener din cele 13
birouri internaţionale. Sebastian nu e

numai un excelent avocat, dar şi un om de
afaceri de succes care şi-a dovedit calităţile

în conducerea biroului din România”, a
spus Christoph Lindinger, Managing

Partner al casei de avocatură.
Sebastian guţiu, unul dintre primii

parteneri ai Schoenherr din afara Austriei,
a devenit Managing Partner al biroului din

Bucureşti în anul 2008. După absolvirea
studiilor la Universitatea de vest din

Timişoara şi la Universitatea din
graz/Austria, Sebastian guţiu s-a

specializat în real estate şi litigii şi arbitraj.
el coordonează echipa de real estate şi
construcţii şi, de asemenea, echipa de
litigii şi arbitraj, în a cărei formare şi

dezvoltare a avut un rol cheie.

TzA, 
CeL MAI MARe NUMăR De
ReCOMANDăRI INDIvIDUALe
ÎN LegAL 500

Potrivit ediţiei din acest
an a directorului
internaţional, 14 avocaţi
din cadrul casei de
avocatură ţuca zbârcea
& Asociaţii (TzA) sunt
recomandaţi în cele şapte
arii de practică analizate
de Legal 500. De
asemenea, firma este
plasată pe primul loc în
cinci domenii, şi anume:

drept societar, M&A;
litigii şi arbitraje; energie
şi resurse naturale; IT,
telecomunicaţii şi media;
PPP şi achiziţii publice.
Statutului de lider în cele
cinci arii de practică i se
adaugă un număr record
de recomandări
individuale, cel mai mare
pentru o firmă de
avocatură din România.
În total, 14 avocaţi, dintre
care sunt 12 parteneri, au
fost cotaţi drept „Leading
Individuals” sau
recomandaţi pentru

expertiza notabilă în
tranzacţii complexe,
litigii interne şi
internaţionale de
anvergură, precum şi în
ceea ce priveşte asistenţa
juridică curentă într-o
gamă largă de
problematici juridice.
Avocaţii fondatori
Florentin ţuca (foto) şi
gabriel zbârcea au fost
recomandaţi pentru
experienţa bogată în
proiecte de drept societar,
precum şi fuziuni şi
achiziţii. 

BULBOACă&ASOCIAţII, ALăTURI
De MITSUBISHI HeAvy INDUSTRIeS
Societatea de avocatură Bulboacă &
Asociaţii a finalizat cu succes
consolidarea pe piaţa din România a
cunoscutului grup japonez Mitsubishi
Heavy Industries (MHI), unul dintre cei
mai mari producători de echipamente şi
utilaje grele din Japonia. Bulboacă &
Asociaţii a acordat consultanţă juridică
cu privire la preluarea de către
Mitsubishi Power Systems europe Ltd.
(subsidiara din Londra a grupului MHI)
a întregului capital social al
Maintenance Partners SRL, subsidiara
din România a Maintenance Partners
Nv – Belgia. Tranzacţia face parte
dintr-un proces multi-jurisdicţional de
consolidare a poziţiei grupului
Mitsubishi Heavy Industries atât pe
continentul european, cât şi în sud-
vestul continentului asiatic.
Avocaţii Bulboacă & Asociaţii implicaţi
în tranzacţie au fost Iulia Berea

(Stoianof) (foto), partener şi
coordonatoarea practicii de Corporate /
M&A / Labour din cadrul Bulboacă &
Asociaţii SCA, şi Isabela Delia Popa,
avocat asociat.
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BOŞTINă 
ŞI ASOCIAţII A
OBţINUT ANULAReA
UNeI COReCţII 
Pe FONDURI Ue
Casa de avocatură Boştină şi Asociaţii a
obţinut în instanţă anularea unei corecţii
dispusă de Ministerul Administraţiei şi
Internelor – Autoritatea de Management
pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea
Capacităţii Administrative” împotriva C.J.
Covasna. Corecţia financiară fusese dispusă
de Ministerul Administraţiei şi Internelor –
Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional „Dezvoltarea
Capacităţii Administrative” asupra finanţării
europene acordate în cadrul contractului de
finanţare pentru proiectul privind
„Planificare strategică 
prin cooperare interjudeţeană”.
echipa care a reprezentat C.J. Covasna în
instanţă a fost formată din avocatul partener
Cătălin gâscan (foto) şi Alexandru Sandu,
avocat senior în cadrul casei de avocatură.
“este un nou succes obţinut de echipa
noastră în mai puţin de patru luni în această
arie de practică dar, spre deosebire de
primele trei care se refereau la proiecte
finanţate prin POR, acesta din urmă se
referă la proiecte finanţate prin PODCA”, a
spus Cătălin gâscan.

RTPR ALLeN & OveRy A ORgANIzAT
Cee COMPeTITION LAw DAy
Societatea de avocatură RTPR Allen &
Overy a organizat, pentru prima dată în
România, Cee Competition Law Day,
un eveniment internaţional de anvergură
dedicat dreptului concurenţei în europa

Centrală şi de est. Acest eveniment a
reunit atât specialişti din ţările europei
Centrale şi de est, cât şi din alte ţări din
regiune. Scopul întâlnirii a fost
facilitarea schimbului de idei şi
experienţe cu privire la evoluţiile
recente din domeniul concurenţei, o
atenţie deosebită fiind acordată celor
mai bune practici în managementul
proiectelor multi-jurisdicţionale.
„evenimentul s-a dovedit a fi un real
succes, iar feedback-ul primit de la toţi
participanţii a fost unul într-adevăr
pozitiv. Suntem încântaţi că am reuşit să
aducem împreună toţi aceşti specialişti
cu o vastă experienţă în domeniul legii
concurenţei. Ne aşteptăm ca
evenimentul să aibă ca rezultat o şi mai
bună cooperare în viitor şi, astfel, să
creăm şi mai multe oportunităţi de
business”, a spus Roxana Ionescu (foto),
coordonatorul departamentului de
concurenţă din cadrul RTPR Allen &
Overy.

CMS: ANALIză DeDICATă ROMâNIeI
ÎN gLOBAL ARBITRATION RevIew
Revista global
Arbitration Review a
lansat la secţiunea
«Know How» a site-ului
său
www.globalarbitrationre
view.com o analiză
dedicată României, din
perspectiva Arbitrajului
Tratatelor de Investiţii,
semnată de avocaţii
CMS Cameron
McKenna, gabriel
Sidere (foto) şi Horia
Drăghici.
Materialul încearcă să
sintetizeze situaţia
actuală, răspunzând la 23

de întrebări cu privire la
contextul legislativ
românesc în domeniul
tratatelor de investiţii
internaţionale, într-o
analiză de sinteză a celor
83 de tratate de investiţii
încheiate de statul român
până în prezent.
Analiza experţilor în
arbitraj internaţional ai
biroului din Bucureşti al
CMS Cameron
McKenna reliefează
faptul că România are un
cadru legislativ solid, în
componenţa căruia intră,
atât tratate

internaţionale, cât şi
legislaţia internă care
asigură o protecţie
adecvată investitorilor
străini.
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FIRMA De AvOCATURă
DeNTONS S-A LANSAT
ÎN ROMâNIA
Dentons, o nouă firmă de avocatură
globală menită să ofere clienţilor servicii
legale la cele mai înalte standarde,
răspunzând astfel cerinţelor unei pieţe tot
mai competitive, s-a lansat în România.
Rezultat al unirii firmelor internaţionale
Salans LLP, SNR Denton şi Fraser Milner
Casgrain LLP (FMC), Dentons îşi
propune să aducă o îmbunătăţire a calităţii
serviciilor legale actuale. Cu peste 2.500
de avocaţi şi alţi profesionişti în 79 de
oraşe din 52 de ţări din Africa, Asia
Pacific, Canada, Asia Centrală, europa,
Orientul Mijlociu, Rusia şi CSI, Marea
Britanie şi SUA, Dentons aduce laolaltă
talente de top care reunesc cunoştin]e
solide. Noul site dentons.com ilustrează
modul în care Dentons acţionează pentru
a răspunde nevoilor clienţilor, acoperind
24 de sectoare şi 36 de arii de practică.
Dentons îşi propune să concureze elita
firmelor de avocatură globale prin co -
nectarea avocaţilor şi a serviciilor într-un
mod care să reflecte practicile legale în
continuă schimbare, la nivel mondial.

zAMFIReSCU RACOţI PReDOIU 
A DeveNIT zAMFIReSCU RACOţI & PARTNeRS
Societatea de avocatură
zamfirescu Racoţi Predoiu 
şi-a schimbat, începând cu 8
aprilie 2013, denumirea în
zamfirescu Racoţi & Partners
(zRP). Modificarea a inter -
venit ca urmare a acordului
între actualii asociaţi ai zRP şi
Cătălin-Marian Predoiu, retras
din societate în anul 2008,
având în vedere faptul că
acesta a ales să îşi exercite pe

mai departe activitatea profe -
sională în cadrul cabinetului
individual de avocatură care îi
poartă numele. De asemenea,
noua denumire reflectă şi
dorinţa de viitoare consolidare
a zRP prin cooptarea de noi
asociaţi din rândul echipei sale
de avocaţi. Odată cu modi -
ficarea denumirii se schimbă şi
managementul societăţii prin
alegerea unanimă a lui Cosmin

vasile (foto) în funcţia de
asociat coordonator.
„Cosmin este un profesionist
desăvârşit şi întruchipează
calităţile pe care trebuie să le
aibă un avocat-lider: echilibru,
viziune, eficienţă, curaj,
capacitate de a conduce şi de a
armoniza oameni şi programe,
talent de a reinterpreta
conceptul de management
clasic al firmelor de avoca -

tură”, a spus Stan Tîrnoveanu,
fostul asociat coordonator al
zRP.

STRATULă
MOCANU &
ASOCIAţII, 
ÎN CHAMBeRS
gLOBAL 2013
Pentru al treilea an con -
secutiv, societatea de avo -
catură Stratulă Mocanu &
Asociaţii (“SM&A”) este
recomandată de Chambers
global printre firmele de
avocatură de top din
România, pentru practica

sa de soluţionare a
litigiilor.
În plus, clasamentul
Chambers global privind
practica de soluţionare a
litigiilor include o secţiune
dedicată avocaţilor
individuali din firmele din
clasament, în care ambii
parteneri fondatori ai
SM&A – Sorin Stratulă şi
Cosmin Mocanu au primit
recomandări entuziaste.
Sorin Stratulă este apreciat
pentru “practica sa

înfloritoare în litigii” şi
pentru precizia sa: “este o
persoană foarte
meticuloasă şi ştiu că pot
avea încredere în el în
cazurile cele mai dificile”.
Cosmin Mocanu este
recomandat pentru stilul
său perspicace: “este
mereu cu un pas înainte”
şi, de asemenea, ca fiind
“unul dintre cei mai buni
avocaţi pe care i-am
întâlnit”, citându-se surse
dintre clienţii SM&A.

PeLIFILIP A ASISTAT CITI LA vâNzAReA 
DIvIzIeI DeSTINATe PeRSOANeLOR FIzICe

Casa de avocatură PeliFilip a asistat Citibank europe plc, Dublin – Sucursala din
România (Citi) la vânzarea diviziei sale din România destinate persoanelor fizice către
Raiffeisen Bank S.A. Tranzacţia, supusă aprobărilor legale, urmează să îşi producă
efectele în trimestrul al treilea din 2013.
„A fost una dintre cele mai interesante şi complexe tranzacţii din ultimii ani. echipele
de la Linklaters şi Citi au avut o contribuţie esenţială la succesul acestei tranzacţii, în
timp ce echipa PeliFilip a lucrat intens pentru a asigura suportul juridic necesar. A fost
minunat să lucrez cu asemenea profesionişti”, a spus Carmen Peli, partener la PeliFilip.
ea a condus o echipă de zece avocaţi din care au făcut parte Alexandra Manciulea
(avocat senior) şi Carmen Oţelea (Korşinszki). Analiza şi structurarea transferului de
întreprindere şi angajaţi au fost realizate de echipa condusă de Ioan Dumitraşcu,
partener la PeliFilip. Consultantul Raiffeisen Bank S.A. a fost biroul din Bucureşti al
firmei de avocatură white & Case LLP. În cadrul acestei tranzacţii, Citi a fost, de
asemenea, asistată de Linklaters.
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DRAgOŞ RADU Se ALăTURă
eRNST & yOUNg ROMâNIA 
Dragoş Radu (foto), unul din cei mai experimentaţi avocaţi
români specializaţi în fuziuni şi achiziţii, private equity,
tranzacţii imobiliare şi dreptul societăţilor comerciale, se

alătură ernst & young România
în calitate de partener şi lider al
diviziei de asistenţă juridică, care
funcţionează separat ca un birou
de avocatură afiliat. În acest rol,
Dragoş va coordona eforturile
companiei de a-şi extinde cota de
piaţă, portofoliul de clienţi şi
gama de servicii oferite. “Prin
avantajul platformei globale pe

care ernst & young o oferă, biroul de avocatură poate creşte
exponenţial pe termen mediu şi lung. Avocatura de business
a trecut printr-o serie de etape interesante în ultimii ani,
dintre care cea mai importantă a fost tranziţia companiilor de
la modelul «one-stop shop», la o supra-specializare în câteva
arii limitate. Criza financiară a evidenţiat însă slăbiciunile
unei abordări concentrate pe doar câteva domenii, motiv
pentru care clienţii îşi doresc să lucreze cu firme de
avocatură care oferă o gamă mai diversificată de servicii, aşa
cum este profilul ernst & young”, a spus Dragoş Radu.

MAI MULţI CONSILIeRI JURIDICI
PeNTRU vOLUMUL ÎN CReŞTeRe
De LITIgII INTeRNAţIONALe
Numărul companiilor care caută să angajeze avocaţi interni (in-
house) va creşte în perioada următoare, potrivit unui recent sondaj
efectuat de PwC, după ce o treime dintre respondenţi au indicat o
creştere a numărului de litigii internaţionale în care sunt implicate.
Sondajul, Corporate Choices in International Arbitration (IA),
arată că 35% dintre respondenţi au indicat o creştere a numărului
de dispute internaţionale în care sunt implicate companiile lor.
Când au fost întrebaţi cu privire la metodele prin care aleg să
rezolve astfel de dispute, de două ori mai mulţi respondenţi au
menţionat arbitrajul internaţional faţă de alte forme de tranşare a
litigiilor.
În prezent, companiile au tendinţa de a cere consultanţă specializată
de la firme de avocatură, dar în actualul climat de piaţă şi în
condiţiile creşterii costurilor procedurilor juridice, multe companii se
îndreaptă spre recrutarea de avocaţi in-house. În timp ce 90% dintre
respondenţi au un departament juridic separat, sondajul a indicat
faptul că doar 49% dintre companiile analizate au o echipă internă
de avocaţi specializată în litigii.
Analiza, realizată în parteneriat cu Universitatea Queen Mary din
Londra, a vizat tendinţele în materie de arbitraj internaţional în mai
mult de 100 de companii multinaţionale, cu accent pe serviciile
financiare, sectorul energetic şi cel de construcţii.

Adrian Manolache, Sebastian-Ionuţ
Cazacu şi Corneliu-vasile Popa au lansat
casa de avocatură Cazacu Manolache
Popa. Cei trei specialişti în drept, cu un
parcurs profesional în case de avocatură

de top din România, adoptă o nouă
viziune şi tactică în avocatura pentru
afaceri. Cazacu Manolache Popa se
diferenţiază de firmele de avocatură
convenţionale, rigid compartimentate şi

guvernate de ranguri şi statistici, aplicând
un model de business progresiv, care
încurajează inovaţia, transparenţa şi
sinergia cu clientul.
Cu o expertiză vastă în: litigii, arbitraj,
insolvenţă şi restructurare, concurenţă,
drept societar, drept administrativ,
dreptul muncii, tranzacţii imobiliare,
achiziţii publice, energie şi resurse
naturale, Cazacu Manolache Popa
lucrează cu structuri corporatiste, bănci
şi instituţii financiare, multinaţionale, dar
şi cu mici întreprinzători şi liber
profesionişti, dispunând de resursele
intelectuale necesare pentru acoperirea
oricăror nevoi juridice din sfera ariilor
sale de practică, indiferent de gradul lor
de complexitate.

CAzACU MANOLACHe POPA – UN AeR PROASPăT 
ÎN AvOCATURA PeNTRU AFACeRI
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MANUeLA gUIA A
DeveNIT

PARTeNeR ÎN
CADRUL D&B

DAvID ŞI BAIAS

Manuela guia (foto) a fost promovată
partener în cadrul firmei de avocatură D&B

David şi Baias, firma corespondentă de
avocatură a PwC România. Manuela va
coordona echipa specializată în dreptul

concurenţei, achiziţii publice, proprietate
intelectuală, drept contractual, proiecte de

restructurare fiscală multi-jurisdicţională şi
tranzacţii.

„Avocaţii D&B David şi Baias sunt
recunoscuţi pentru activitatea lor în materie

de drept al concurenţei, asistând companii
implicate în unele dintre cele mai mari
investigaţii declanşate în ultimii ani de

Consiliul Concurenţei în sectorul energetic,
farmaceutic sau telecom. Alăturarea

Manuelei guia echipei de parteneri ai D&B
David şi Baias vine ca o recunoaştere a

contribuţiei sale deosebite în acest
domeniu”, a declarat Sorin David,

Managing Partner, D&B David şi Baias.
În acest moment, D&B David şi Baias are
patru parteneri: Sorin David, Dan Dascălu,

Anda Rojanschi şi Manuela guia.

LegAL 500 eMeA: 
ReFF & ASOCIAţII, PRINTRe 
SOCIeTăţILe De TOP DIN ROMâNIA 
Cea mai recentă ediţie a Legal 500:
europe, Middle east & Africa 2013 -
unul dintre cele mai importante ghiduri
juridice din lume, ce ierarhizează
firmele de avocatură de top şi cei mai
importanţi avocaţi de business – a inclus
Reff & Asociaţii (R&A), firmă membră

Deloitte Legal, în rândul celor mai
importante societăţi de profil din
România, pentru al patrulea an la rând.
R&A este recomandată pentru
performanţe deosebite în domeniul
serviciilor bancare, financiare şi pieţe de
capital (pe segmentul 2, second tier),
imobiliar (second tier) şi drept societar
şi M&A (segmentul 3 – third tier).
“Suntem foarte mulţumiţi de aceste
clasamente, ele plasându-ne în primele
zece firme de avocatură cu activitate pe
două dintre ariile noastre principale de
expertiză”, a spus Alexandru Reff
(foto), partener, Reff & Asociaţii
(R&A). „Prezenţa societăţii noastre
alături de reţele importante de avocaţi la
nivel internaţional şi de cele mai
puternice firme locale de profil
corespunde colaborării pe care o avem
cu aceşti colegi, în tranzacţiile pe care le
asistăm”, a adăugat el.

DLA PIPeR DINU ANULeAză TAxe
CLAw-BACK De PeSTe 30 MIL. LeI
Societatea de avocatură
DLA Piper Dinu a
reprezentat cu succes în
faţa Curţii de Apel
Bucureşti un important
producător internaţional
de medicamente într-un
litigiu privind anularea
notificărilor de plată a
taxei claw-back în
valoare cumulată de
peste 30 de milioane de
lei, notificări emise de
CNAS în baza OUg
104/2009 cu referire la
medicamente
comercializate în cursul
anilor 2010 - 2011.

“Soluţia pronunţată de
Curtea de Apel Bucureşti,
în măsura în care va fi
adoptată şi de alte
complete de judecată,
poate avea un impact
important în piaţa
medicamentelor, având în
vedere că un număr mare
de producători au atacat,
la rândul lor, în instanţă,
notificări similare”, a
spus Radu Bălaş (foto),
coordonatorul practicii de
litigii a DLA Piper.
Pe 22 martie 2013,
Curtea de Apel Bucureşti
a admis acţiunea

introdusă de avocaţii
DLA Piper Dinu,
dispunând anularea
tuturor notificărilor de
plată contestate.
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Fiind o profesie  nou apărută  în
România, profesia de mediator își
propune să aducă în societatea

noastră întreaga experiență ce a
dobândit-o în societățile vestice, toate
argumentele ce au propulsat-o în vârful
ierarhiei procedurilor alternative de
soluționare a disputelor [i toate
avantajele acesteia.
Profesia de mediator este constituită
dintr-un corp  de profesioniști cu
experiență și în alte profesii precum
avocatur\, notariat, expertiză,
magistratură, lumea medicală, lumea
religioasă, etc..
Având în vedere complexitatea
pregătirii mediatorilor apreciem ca fiind
deosebit de utilă o revistă care să

satisfacă necesitățile și exigențele unei
reviste de specialitate în diverse
domenii.   
Revista “Legal Magazin” oferă
practicienilor diverselor profesii liberale
cât și celorlalte categorii de persoane,
informații atât de utile pentru buna
desfășurare a activității profesionale a
fiecăruia, informații atât teoretice cât  și
practice, fără de care mediul de business
ar fi mai sărac. De aceea, mediatorii,
justițiabilii precum și profesioniștii
celorlalte domenii liberale  trebuie să
lectureze publicația “Legal Magazin”,
să-și actualizeze  cunoștințele  prin
informațiile prezentate în publicație
pentru a putea  fi competitivi pe o piață
aflată în continuă evoluție.

Prof Univ., mediator, avocat gabrieLa gyoNgy miHUț,
membru în consiliul de mediere
Purtător de cuvânt al consiliului de mediere, coordonator 
al comisiei de Promovare

Ca Decan al Baroului Bucureşti
vă propun lecturarea Revistei
“Legal Magazin” care se

situează în gama elitei presei de
business din România.
Profesia de avocat promovată prin pa -
ginile acestei reviste este în con ti nuare
în lumina reflectoarelor. Din această
perspectivă este demn de remar cat că
exişti atâta vreme cât ai imagine.
În condiţiile în care avocatul nu apare
în spaţiul public prin pagini scrise sau
prin apariţii televizate, nimeni nu are
posibilitatea cunoaşterii politicilor
profesionale din domeniul profesiei de
avocat.
Aflate în faza de pionierat, paginile

acestei reviste constituie un imbold în
depăşirea dificultăţilor cu care se
confruntă avocatura românească. Sunt
convins că vom găsi în aceste pagini
informaţii utile, atât pentru avocaţi dar
şi pentru justiţiabili.
Aceste afirmaţii reprezintă o invitaţie
pentru cei interesaţi de a cunoaşte alte
aspecte ale profesiei de avocat decât
cele care apar în legislaţie.
Imaginile cuprinse în această revistă
sunt o chemare la practicarea acestei
nobile profesii care se numeşte
“avocatură”.
Apreciez strădania celor care editează
o asemenea revistă şi aşteptăm noile
sale apariţii.    

ioN iLie-iorDăcHeScU, Decanul baroului bucurești

MeSAJe De SUS}INeRe 
ALe ASOCIAțIILOR PROFeSIONALe
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Asociația Națională a
evaluatorilor Autorizați din
România salută apariția

revistei Legal Magazin în speranța
că se va putea astfel face încă un
pas in informarea publicului
referitor la importanța dezvoltării
serviciilor profesionale liberale în
societatea noastră. 
Rolul și importanța profesiilor
liberale în mediul economic și
social este direct legat de gradul de
încredere pe care publicul îl are în
modul de acțiune a practicienilor
profesiilor respective, iar
informarea acestuia este de
importanță majoră.
Profesia de evaluator de bunuri a
apărut în România la începutul
anilor ’90, ca o activitate menită să
sprijine modificările din mediul

economic dar și să transmită către
public informațiile necesare
înțelegerii noilor concepte
economice.  Profesia s-a dezvoltat
și adaptat continuu realităților
economice ale țării, a promovat
standarde profesionale recunoscute
pe plan internațional, a adoptat un
cod etic menit să asigure încrederea
publicului și a dezvoltat un program
de pregătire continuă care să
asigure servicii profesionale la
nivelul cerințelor actuale ale
publicului.
Fiind o profesie multidisciplinară 
ce necesită cunoștințe tehnice,
economice dar și juridice, suntem
convinși că apariția revistei ”Legal
Magazin” va fi de real folos atât
membrilor ANevAR, cât și celor ce
beneficiază de  serviciile noastre.

mariaN Petre, Președintele asociației Naționale 
a evaluatorilor autorizați din românia

Profesiile liberale din România
reprezintă un sector socio-
economic distinct faţă de

sectoarele industrial, comercial şi
agricol, a cărui specificaţie rezidă în
faptul că profesiile liberale îşi
desfăşoară activitatea în considerarea
unor valori comune care stau la baza
codurilor etice şi deontologice
adoptate de asociaţiile profesionale.
Apreciem în mod deosebit faptul că
revista „LegAL MAgAzIN” şi
echipa care o realizează, în frunte cu
domnul MIRCeA FICA, acordă un
sprijin constant profesiilor liberale,
evidenţiind importanţa şi rolul
deosebit pe care aceste profesii îl au
pentru societate, fără de care nicio
comunitate umană nu poate
supravieţui.
Totodată, rubrica „Profesiile liberale
– un nou început”, inaugurată recent,

constituie un cadru adecvat pentru o
cunoaştere mai profundă a
preocupărilor profesiilor liberale, a
serviciilor de înaltă calitate şi
expertiză pe care le furnizează
clienţilor şi pacienţilor, relaţia
personală şi specială între
profesioniştii liberali şi aceştia,
faptul că profesiile liberale
reprezintă unul din stâlpii
democraţiei şi că ele nu au altceva în
vedere decât binele public.
În încheiere, vă mulţumesc foarte
mult că, prin intermediul revistei
„LegAL MAgAzIN”, ne sprijiniţi
în realizarea obiectivului primordial
al profesiilor liberale din România şi
anume promovarea şi apărarea
intereselor fundamentale ale
membrilor lor, precum şi ale
beneficiarilor serviciilor profesionale
– publicul larg.

Prof. Univ. Dr. Horia NeamţU,
Preşedintele Uniunii Profesiilor
Liberale din românia
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Consider că sunt în asentimentul
tuturor colegilor mei atunci
când spun că nevoia unei surse

de informare credibile este din ce în
ce mai stringent\, în aceste vremuri în
care totul se succede cu o viteză
amețitoare, ce modifică de la o zi la
alta scena pe care actorii economici
își desfășoară activitatea. 
Apariția revistei “Legal Magazin” se
constituie într-un demers necesar,
menit să pună umărul la eforturile pe
care practicienii profesiilor liberale le
depun în fiecare zi, în cadrul
activităților pe care le desfășoară.
Calitatea serviciilor oferite clienților

este strâns legată de cunoașterea în
profunzime a cadrului legislativ și a
realităților pieței, iar această
cunoaștere își trage seva și din
publicațiile de business care, din
păcate, s-au împuținat vizibil în
ultimii ani.
Doresc să îmi exprim încrederea că
noua publicație va reprezenta un real
ajutor, un adevărat instrument de lucru
pentru toți profesioni[tii care au
nevoia și obligația să fie la curent cu
modificările care survin în cadrul
legislativ și economic, astfel încât
serviciile prestate clienților să se
ridice la cel mai înalt nivel.

toNi teaU,
Președintele camerei consultanților fiscali

raLUca vaSiLeScU,
Președintele camerei Naționale
a consilierilor în Proprietate
industrială din românia
www.patent-chamber.ro

Camera Națională a Consilierilor
în Proprietate Industrială din
România (CNCPIR) se alătură

celorlalte organizații reprezentând
profesiile liberale în a saluta noua
revistă “Legal Magazin” și a-i dori o
viață lungă și plină de succes.
Felicităm din tot sufletul pe curajo[ii
inițiatori ai revistei.
Credem că se impunea apariția unei
astfel de publicații, prin care atât
profesioniștii care activează în profesii
liberale cât și publicul larg să poată
citi articole, reportaje, dezbateri și
prezentări ale ultimelor evenimente de
profil. Profesia de consilier în
proprietate industrială este relativ nouă
în peisajul românesc (din 1992), după
circa 50 ani de absență. O mare parte a
publicului din industrie și servicii încă
are mare nevoie de informare corectă
și completă în ceea ce privește
necesitatea înregistrării și apărării
propriilor drepturi de proprietate
industrială, cât și în apărarea
drepturilor obținute anterior de alții.
În luna iunie 2013 se va desfășura la

București cea de-a 32-a conferință
anuală a eCTA (european Community
Trademarks Association), la care se
așteaptă un număr de aproximativ 600
-650 de delegați. Lucrările conferinței
privesc în principal dreptul mărcii
comunitare, precum și aspecte legate
de impactul directivei de armonizare
la nivelul Uniunii europene asupra
legislației interne în domeniul
mărcilor. Înregistrarea este încă
deschisă (www.ecta.org). este cel mai
mare eveniment de proprietate
industrială organizat după
liberalizarea economiei în România.
Sperăm că în paginile viitoare ale
revistei se vor găsi și materiale de
interés din sfera proprietății
industriale, subiectele pe care le
propunem fiind extrem de
diversificate și de interesante: de la
chestiuni “cla sice” de contrafacere a
unor produse, până la implicațiile greu
de apreciat la ora actuală ale intrării în
vigoare ale Brevetului Unitar.
Așteptăm cu nerăbdare apariția
fiecărui număr al revistei.
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DUmitrU vioreL măNeScU,
Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din românia

CURAJ șI SUCCeS
LegAL MAgAzIN!

Natura și complexitatea
activităţilor
practicianului dreptului

evoluează odată cu emergența
economico-socială fără
precedent, căreia îi suntem
contemporani. Astăzi, într-o
lume globalizată a
interdependenţelor economice şi
politice în continuă mişcare,
dreptul este văzut ca o
constantă valorizatoare a
interesului legitim al
cetăţenilor, familiei şi
întreprinderilor. De asemenea,
în țara noastră, el are poate, mai
mult decât oricând, un rol
stabilizator și o contribuție
foarte importantă pentru ieșirea
din tranziție. Noi, notarii, ca și
colegii noștri din alte profesii
juridice, trebuie să venim în
întâmpinarea multiplelor
provocări cu care suntem

confruntați zi de zi. Am în
vedere, de exemplu:
diversificarea instrumentelor
economice și financiare și a
raporturilor de proprietate,
afluența legislativă și dinamica
permanentă a cadrului legislativ
intern legate deseori de procese
de reforma structurală, creşterea
numărului şi complexităţii
raporturilor juridice cu caracter
transfrontalier într-o europă
fără frontiere în care
economicul și juridicul sunt tot
mai integrate. În aceste condiții,
cum am putea deservi noi, altfel
decât foarte bine informați,
cetăţeanul care ne investește cu
încredere și care apelează la
serviciile noastre competente și
eficace? Doar bine informați
putem face față profesional unei
societăți în continuă schimbare
și dezvoltare. A fi bine informat

înseamnă a fi informat cu
periodicitate, constant și în mod
consistent.
Aici intervine, în opinia mea,
rolul și valoarea adăugată a
unei publicații specializate și
profesioniste, așa cum se
anunță LegAL MAgAzIN.
Apreciez mult faptul că într-un
domeniu de informare bine
delimitat în sfera juridică,
LegAL MAgAzIN 
ne propune diversitate. 
Face acest lucru atât prin
tematica transversală,
interesantă pentru pluralitatea
profesiilor juridice, cât și prin
intenția echipei domnului
Mircea Fica de a observa și
analiza atent domeniile de
interferență cu sfera economică,
cu mediul de afaceri. La fel
cum întreprinzătorii sunt vital
interesați de latură legislativă și
pentru noi, juriștii este foarte
important să înțelegem corect
evoluțiile și fenomenele
economice, pentru a propune în
practică soluțiile cele mai
adaptate și mai viabile.
Îndatorirea cea mai de seamă a
notarului public este conform
art. 5 al Codului deontologic al
notarilor publici din România,
„aceea de a-și îmbogăţi în
permanenţă cunoaşterea,
concomitent cu complexitatea
activităţii social-economice,
pentru a-și putea asigura
instrumentele necesare
îndeplinirii, cu bună-credinţă, a
actului notarial, în condiţii de
siguranţă pentru părţi”.
Adaptarea la realităţile socio-
economice, reflectate sau nu în
norme de drept este necesitatea
obiectivă pe care o traduce
această normă deontologică. vă
mulțumesc că încercați prin
intermediul proiectului LegAL
MAgAzIN să ne ajutați la
îndeplinirea ei!

La început de drum,
doresc să-i felicit și
să-i încurajez pe
inițiatorii revistei
LegaL magaZiN.
Pentru notarii publici
din românia și
pentru mine, acest
proiect este
binevenit în lumea
profesiilor juridice,
este de certă
utilitate și avem
convingerea că este o
inițiativă care
promite.
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CeI CARe PRODUC 
CANgReNă TReBUIe
eLIMINAţI DIN PIAţă

Din datele pe care le aveţi, cum
arată în acest moment domeniul
insolvenţei din România?

În ultimul timp, se discută
foarte mult despre insolvenţă de
parcă această problemă ar fi

separată de restul economiei.
Ceea ce se întâmplă acum în
România, se întâmplă, în
general, în economia tuturor
ţărilor lumii, inclusiv în cele
mai dezvoltate. În Statele Unite
ale Americii, de exemplu, există

circa 1,5 milioane de cazuri de
insolvenţă anual, fără a include
şi persoanele fizice. Aşadar,
într-un an, din trei societăţi
comerciale care se nasc, două
mor. Nu putem vorbi despre
insolvenţă ca despre un
fenomen izolat, dar, fără niciun
fel de îndoială, insolvenţa este
accentuată de criza economică.
Intrarea în insolvenţă a
societăţilor comerciale are ca
factor determinant, în ultima
perioadă, cel puţin în România,
dar şi în celelalte ţări ale lumii,
criza economică prelungită. 
În toată presa de specialitate din
România se vorbeşte despre
nemulţumirea unora că se intră
prea uşor în insolvenţă, despre

în 2012, în românia
au fost peste o sută
de cazuri de
reorganizare reuşite.
Numai rva
insolvency a avut în
ultimul timp patru
societăţi unde s-a
reuşit închiderera
procedurii de
reorganizare. De
exemplu, în acest
moment, Prodlacta
braşov se află în faza
finală de închidere a
procedurii de
reorganizare.

interviu cu ariN octav StăNeScU, preşedintele Uniunii Naţionale a
Practicienilor în insolvenţă din românia (UNPir)
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faptul că băncile şi/sau anumiţi
furnizori nu sunt mulţumiţi de
insolvenţă. Cred şi eu, nimeni
nu este mulţumit când o
societate intră în insolvenţă, nici
măcar cei care deţin compania
respectivă. Numai că lucrurile
sunt mai mult decât clare: se
intră în insolvenţă pentru că
acea societate este în
incapacitate să-şi plătească
obligaţiile. Cum e mai bine: să
ai un organism bolnav care
poate îmbolnăvi şi organismele
din jur ori să însănătoşeşti, dacă
se poate, sau, dacă nu, să
elimini acel organism? Asta
înseamnă insolvenţă: pe de o
parte, însănătoşirea unor
organisme bolnave, iar pe de
alta eliminarea lor din piaţă,
pentru că nu poţi însănătoşi
piaţa, circuitul comercial, dacă
nu-i elimini pe cei care produc
cangrenă. Aceste societăţi
trebuie eliminate, dacă nu se
poate face ceva pentru a fi
salvate. Cu atât mai dificil este
să salvezi o societate în
perioadă de criză şi argumentele
sunt nenumărate. În primul
rând, este foarte dificil de
finanţat un astfel de demers,
pentru că, fără fresh money, nu
se poate face o reorganizare
care să aibă succes. Cu toate
acestea, în ultimul timp, există
destul de multe reorganizări
reuşite şi probabil vor mai fi. În
2012, în România au fost peste
o sută de cazuri de reorganizare
reuşite. Numai RvA Insolvency
a avut în ultimul timp patru
societăţi unde s-a reuşit închi -
derera procedurii de reorga -
nizare. De exemplu, în acest
moment, Prodlacta Braşov se
află în faza finală de închidere a
procedurii de reorganizare.  

Aţi avut şi aveţi privilegiul de a
conduce Uniunea Naţională a

Practicienilor în Insolvenţă 
din România (UNPIR), o
breaslă care s-a dezvoltat foarte
mult în ultimii ani. Ce model 
de organizare aţi avut în vedere
în 1999, când aţi înfiinţat
UNPIR? 

Înainte de 1999, a existat o
Asociaţie, cu circa o sută de
membri, iar Uniunea s-a
înfiinţat cu sprijinul expertizei
unei case britanice de avocatură,
Taylor Johnson garrett (acum
Taylor wessing), cu experienţă
în domeniul insolvenţei. De
aceea, modelul de organizare
este cel anglo-saxon. evident că
acest model a fost adaptat la
particularităţile pieţei din
România, însă a rămas în
continuare condiţia obliga -
tivităţii, în sensul că practician
în insolvenţă poate deveni doar
un membru al UNPIR. 
Iniţial am funcţionat ca societăţi
comerciale, apoi structura s-a
schimbat şi am devenit ceea ce
trebuia să fim de la bun început,
societăţi profesionale. Am
început cu 100 de membri,
acum sunt peste 3.000. 
În ceea ce priveşte organizarea
Uniunii, am tras învăţăminte de
la organizaţiile mai vechi. De
mai bine de 12 ani, eu sunt
membru al Consiliului Uniunii
Barourilor din România şi am
observat evoluţia acestei
organizaţii, am văzut că
barourile judeţene au dorit o
foarte mare independenţă faţă
de Uniune. Noi, o organizaţie
tânără, am considerat de la bun
început că nu putem acorda o
foarte mare independenţă
filialelor şi am preferat să
coordonăm activitatea mai mult
centralizat. Sigur, ulterior, am
înfiinţat Adunarea
Reprezentanţilor Permanenţi,
care-i cuprinde pe toţi şefii de

filiale, multe decizii fiind luate
acum de acest for. Institutul
Naţional de Pregătire a
Practicienilor în Insolvenţă
(INPPI), proaspăt înfiinţat, se
află, de exemplu, în
coordonarea Adunării
Reprezentanţilor Permanenţi.
De-a lungul timpului, a crescut
rolul filialelor UNPIR, dar tot
prin decizii centralizate şi nu
prin hotărâri locale. este
adevărat că în cadrul UNPIR
există şi filiale foarte diferite.
este filiala Bucureşti, cu
aproape 1.000 de membri, dar
avem şi filiale cu 15 membri.
Dolj, Braşov, Cluj, Timişoara,
Iaşi au peste 100 de membri,
fiind un fel de piloni ai Uniunii.

Ce noutăţi va aduce Codul
Insolvenţei?

În acest moment, echipa de
specialişti este aproape de
finalizarea părţii centrale a
documentului, care cuprinde
Legea Insolvenţei, considerată a
fi axul Codului. Sunt aproape
160 de articole şi va constitui o
parte consistentă a Codului, iar
ultima analiză a inclus şi
observaţiile experţilor Băncii
Mondiale. O noutate este că
acest Cod va fi comentat şi
adnotat, adică pregătim şi
practica judiciară, dând astfel
posibilitatea celor care utilizează
Codul să-l folosească şi ca pe un
instrument de lucru. Adică, vom
publica şi comentariile şi
adnotările şi jurisprudenţa, astfel
încât să uniformizăm practica.
Acum, avem o mare problemă
de uniformizare a practicii, din
cauza faptului că toate cazurile
de insolvenţă se opresc la Curtea
de Apel. Pe de o parte, acest
lucru reprezintă un avantaj,
pentru că se finalizează mult mai
repede, iar pe de alta, este un

Noi sperăm că, prin
codul insolvenţei,
procedura se va
accelera foarte mult.
în acest moment,
potrivit statisticilor
băncii mondiale,
românia se află pe
unul dintre primele
locuri în europa din
acest punct de
vedere, 70% dintre
dosare fiind
finalizate în
maximum nouă luni. 

arin octav Stănescu,
asociat coordonator şi
membru fondator al
Stănescu, miloş, Dumitru
şi asociaţii (SmDa), dar şi
partener fondator al rva
insolvency Specialists
SPrL, este unul dintre cei
mai cunoscuți și apreciați
avocați din românia. cu
o experiență de peste 30
de ani ca avocat și 14 ani
ca practician în
insolvență, arin octav
Stănescu și-a câștigat
reputația unui specialist
de excepție în special în
domeniul insolvenței,
fiind, printre altele,
Președinte de onoare al
Uniunii Profesiilor
Liberale din românia,
vicepreședinte al Uniunii
mondiale a Profesiilor
Liberale și membru în
consiliul Uniunii
Naţionale a barourilor
din românia. implicarea
sa în domeniu a depășit
sfera experienței
practice, el participând
activ la elaborarea unor
proiecte legislative, cel
mai recent fiind cel al
concordatului preventiv,
ca o soluție de salvare a
comercianților de la
faliment. De asemenea,
arin octav Stănescu este
expert-cheie în echipa de
elaborare a coduluil
insolvenței. 
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mare dezavantaj, deoarece nu se
uniformizează, în sensul că nu
există o hotărâre a Înaltei Curţi
care să spună cum e corect. eu
cred însă că, dacă va exista în
mod oficial o practică stabilită de
echipa care lucrează la secţiunea
respectivă, vom reuşi să
uniformizăm această practică.
Noi sperăm că, prin Codul
Insolvenţei, procedura se va
accelera foarte mult. În acest
moment, potrivit statisticilor
Băncii Mondiale, România se
află pe unul dintre primele locuri
în europa din acest punct de
vedere, 70% dintre dosare fiind
finalizate în maximum nouă luni.
există, evident, şi excepţii, una
dintre cele mai lungi proceduri a
fost a Băncii Albina, deschisă în
1999, pe care o închidem acum,
după 14 ani.     
O altă noutate pe care o aduce
Codul Insolvenţei este rezolvarea
problemei grupului de societăţi,
care, în prezent, nu este
reglementată. Până în toamnă,
textul Codului trebuie să fie gata.

În ultimii ani, o serie de
societăţi de avocatură şi-au creat
case de insolvenţă, sporind
concurenţa existentă în piaţă.
Cum vedeţi această breaslă
peste 4-5 ani?

Majoritatea caselor de avocatură
care şi-au înfiinţat firme de
insolvenţă nu a reuşit, pentru că
insolvenţa este o activitate ce nu
reprezintă doar apanajul
avocaţilor. Trebuie să existe o
echipă multidisciplinară, care să
includă economişti foarte buni,
alături de oameni specializaţi în
diverse alte domenii. Nu este
suficient să cunoşti legea foarte
bine, iar marile case de
avocatură sunt ca un fel de
aparat cu foarte multe funcţii. Se
ştie foarte bine că un aparat care

cântă dar şi râşneşte cafea şi e şi
televizor, nu este performant în
toate aceste funcţii. Nu poţi să
faci totul perfect. Până şi
avocatura de insolvenţă este o
nişă specială. Trebuie acumulată
experienţă. Prin urmare, tot
casele de insolvenţă clasice sunt
cele care concurează pe piaţă.
Această breaslă există în toată
lumea, iar, în acest moment,
lucrurile se aşează. Sunt
societăţi care se nasc, altele care
mor, însă breasla va exista în
continuare. A existat şi când
erau 5.000-6.000 de dosare, dar
şi când numărul acestora a ajuns
la 28.000, câte au fost, în 2012,
în România. vor fi societăţi care
vor avea mai mult de lucru,

altele mai puţin, vor fi mai
puţini oameni care se vor
îndrepta spre această profesie,
pentru că nu va fi loc pe piaţă,
dar aceasta este o evoluţie
firească. Numărul de dosare de
insolvenţă va creşte sau va
scădea şi în funcţie de evoluţia
economică din ţară. Totul este
legat de economie. 

Cazierul fiscal provoacă
probleme membrilor UNPIR.
Puteţi explica?  

ANAF-ul era o instituţie cu care
nu aveam dialog. Ori de câte ori
ne adresam ANAF-ului nu
primeam niciun răspuns. În
ultimul timp însă lucrurile s-au
schimbat. Am avut o discuţie
foarte bună cu vicepreşedintele
Mihail Constantin şi ne-am
înţeles să analizăm toate
problemele „în litigiu“, pentru a
găsi o rezolvare, care să
corespundă intereselor ambelor
părţi.

Putem aprecia că în acest an,
după Hidroelectrica, Oltchim şi
Mechel Târgovişte, s-a atins
apogeul dosarelor de insolvenţă? 

vorbim despre o criză
economică care durează de patru
ani. Probabil că, anul acesta se
va atinge apogeul dosarelor de
insolvenţă, după care, să sperăm
că, dacă vom avea o creştere
economică sustenabilă şi
constantă, dacă va exista o
creştere a PIB-ului care nu este
bazată pe mărirea taxelor, ci pe
producţie şi consum, situaţia se
va stabiliza. Până atunci, însă,
nu putem vorbi despre o creştere
economică adevărată şi despre o
îmbunătăţire a situaţiei
societăţilor comerciale.  

Anca CHILOM

Probabil că, anul
acesta se va atinge
apogeul dosarelor de
insolvenţă, după
care, să sperăm că,
dacă vom avea o
creştere economică
sustenabilă şi
constantă, dacă va
exista o creştere a
Pib-ului care nu este
bazată pe mărirea
taxelor, ci pe
producţie şi consum,
situaţia se va
stabiliza. 
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PROFeSIILe LIBeRALe, 
ACTIv IMPLICATe ÎN vIAţA SOCIALă ŞI
ÎN PROMOvAReA INTeReSULUI PUBLIC

Ce reprezintă Uniunea Profesiilor
Liberale din România în contextul
social-profesional din ţara noastră
şi care sunt provocările căreia
trebuie să le facă faţă în mandatul
dumneavoastră de preşedinte?

Uniunea Profesiilor Liberale din
România s-a constituit în anul
2001 şi are în prezent peste
140.000 membri ai celor 15 orga -
nizaţii profesionale componente. 
Uniunea Profesiilor Liberale din
România este „organismul

umbrelă”, care reuneşte şi
reprezintă asociaţiile profesionale
la nivel naţional. De altfel,
obiectivul său primordial îl
reprezintă apărarea şi promovarea
intereselor fundamentale ale
membrilor săi, precum şi
protejarea publicului larg prin
furnizarea de servicii profesionale
de înaltă calitate şi expertiză.
În perioada mandatului meu de
preşedinte al UPLR am răspuns
numeroaselor provocări care au
vizat sau vizează în principal

participarea activă la dialogul
social din România atât prin
intermediul Consiliului economic
şi Social, cât şi prin comisiile de
dialog social organizate la nivelul
ministerelor. În acest moment,
atenţia noastră este îndreptată cu
precădere spre dobândirea calităţii
de membru cu drepturi depline al
Consiliului economic şi Social,
realizarea acestui obiectiv
însemnând de fapt o recunoaştere
pe plan naţional de către
autorităţile statului a importanţei
acestui sector socio-economic, o
modalitate de participare activă la
elaborarea proiectelor legislative
care le vizează direct, precum şi
asigurarea unei legături
permanente cu autorităţile publice

Prin activitatea pe
care o desfăşoară,
profesioniştii liberali
asigură locuri de
muncă pentru un
număr mare de
salariaţi, participând
în acest sens la
formarea bugetului
consolidat al statului
şi al celor locale.

interviu cu Prof. Univ. Dr. Horia NeamţU, preşedintele Uniunii Profesiilor
Liberale din românia şi preşedinte al camerei auditorilor financiari din
românia 
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în scopul îmbunătăţirii şi perfec -
ţio nării cadrului juridic, care să
asigure condiţii propice pentru
desfăşurarea normală a activităţii
profesiilor liberale. Această
provocare a devenit şi mai intensă
în contextul actualei crize
economico – financiare întrucât a
presupus din partea noastră o
sporire a vigilenţei în direcţia
măsurilor de ordin legislativ sau
fiscal pe care legiuitorul
intenţionează să le adopte şi care
au un impact major asupra
activităţii profesioniştilor liberali.
Apoi, avem în vedere
intensificarea prezenţei UPLR în
cadrul activităţii Consiliului
european al Profesiilor Liberale –
CePLIS, organism la care
Uniunea noastră are statut de
membru cu drepturi depline,
pentru a intensifica activitatea
comună de lobby şi a răspunde în
timp util pericolului reprezentat de
propunerea de dereglementare a
sectorului profesiilor liberale, idee
promovată din ce în ce mai des de
oficialii de la Bruxelles. Pericolul
adoptării unor măsuri de această
natură este unul foarte mare, cu
grave implicaţii în special în
privinţa calităţii şi expertizei
furnizorilor de servicii, aspect cu
impact negativ asupra publicului
larg. În context, avem în vedere
elaborarea de studii care să
contribuie la definirea mai clară şi
concretă a conceptului de profesie
liberală şi a aceluia de profesionist
liberal, precum şi pentru
fundamentarea poziţiei profesiilor
liberale în diferite domenii de
activitate. Şi afirmăm acest lucru
întrucât, după cum se ştie,
legislaţia din domeniul fiscal
foloseşte aceşti termeni, iar prin
modificările aduse Codului Civil
apare noţiunea de profesionist. În
acest sens, intenţionăm să
continuăm contactele pe care 
le–am stabilit deja cu mediul

academic – Facultatea de Drept şi
Academia de Studii economice
din Bucureşti. Totodată, doresc să
precizez că un prim pas a fost
demarat prin elaborarea şi pre -
zentarea unui studiu care oferă 
o cuantificare calitativă şi
cantitativă a impactului profesiilor
liberale asupra vieţii economice,
sociale şi cultural–artistice a
României.

Luând în considerare experienţa şi
contribuţia lor substanţială în
dezvoltarea economică a
României, profesiile liberale
reprezintă un patrimoniu valoros
al ţării noastre. Ce strategie aveţi
în vedere pentru ca şi publicul larg
să fie conştient de rolul vital al
acestor profesii liberale?

Strategia pe care o promovăm se
bazează în principal pe conştien -
tizarea în rândul publicului, pe de
o parte, asupra faptului că profe -
sio niştii liberali prin activitatea pe
care o desfăşoară asigură locuri de
muncă pentru un număr mare de
salariaţi, participând în acest sens
la formarea bugetului consolidat
al statului şi a bugetelor locale şi,
pe de altă parte, că aceştia
acţionează în interesul public,
având o misiune socială, în care
predomină calitatea şi expertiza.
Iar propagarea acestor idei este
asigurată în principal printr-o
prezenţă permanentă şi susţinută
în mass-media şi promovarea prin
intermediul acesteia a imaginii
profesiilor liberale pentru ca
esenţa, scopul şi rolul lor să fie
corect înţelese de către societatea
românească, cu accent pe faptul
că în centrul activităţii lor este
plasat cetăţeanul, principalul
beneficiar al serviciilor furnizate
de către membrii corpurilor
profesionale. Totodată, avem în
vedere promovarea codurilor etice
şi deontologice, care să includă, în

mod obligatoriu, valorile comune
ale profesiilor liberale recunoscute
la nivel european - secretul
profesional, accesul la profesie,
formarea profesională continuă,
independenţa şi imparţialitatea,
onestitatea şi integritatea,
loialitatea faţă de client/pacient şi
faţă de colegi, integritatea şi
demnitatea profesională,
responsabilitatea profesională,
calitatea serviciilor, controlul
corpurilor profesionale, accep -
tarea codurilor etice, deontologice
şi de bune practici, conflictul cu
concepţiile morale şi religioase.
Impulsionarea recunoaşterii la
nivel european a valorilor comune
ajută, în mod direct, la facilitarea
mobilităţii profesioniştilor liberali
care furnizează servicii
transfrontalier, deoarece ei vor
putea astfel să-şi desfăşoare
activitatea în considerarea
aceloraşi valori comune.
Nu în ultimul rând, consider că se
impune menţinerea la un înalt
nivel a competenţei profesionale a
membrilor profesiilor liberale în
scopul asigurării unor servicii de
calitate, care să asigure o bună
protecţie a cetăţenilor, inclusiv
prin organizarea de cursuri pri vind
formarea profesională continuă şi
generalizarea bunelor practici.

Cum reuşiţi să armonizaţi
interesele care persistă în cadrul
profesiilor liberale? Puteţi atrage
şi alte profesii în UPRL?

În primul rând, pentru a răspunde
la această întrebare pornesc de la
definiţia profesiei liberale cuprin -
să în Directiva nr. 2005/36/Ce,
care stipulează că profesiile
liberale sunt: „acele profesii care
sunt exercitate pe baza unor
calificări profesionale relevante,
cu titlu personal, având propria lor
responsabilitate şi de o manieră
profesională independentă,

atenţia noastră este
îndreptată cu
precădere spre
dobândirea calităţii
de membru cu
drepturi depline al
consiliului economic
şi Social, realizarea
acestui obiectiv
însemnând de fapt o
recunoaştere pe plan
naţional de către
autorităţile statului
a importanţei
acestui sector socio–
economic şi o
modalitate de
participare activă la
proiectele legislative
care le vizează direct.

Domnul Horia Neamţu 
s-a născut la 2 noiembrie
1950. este profesor
universitar doctor la
Departamentul de
contabilitate, audit,
analiză şi informatică de
gestiune din cadrul
academiei de Studii
economice bucureşti. Din
anul 1983 este doctor în
economie (specializarea
contabilitate). în
legislatura 2000-2004 a
fost deputat şi membru
al comisiei de buget,
finanţe, bănci. în
perioada 2004-2005 a
fost preşedintele
consiliului de
Supraveghere al băncii
comerciale române. a
fost citat în enciclopedia
Personalităţilor din
românia, Hübners Who
is Who. Deţine în prezent
preşedinţia camerei
auditorilor financiari din
românia şi a Uniunii
Profesiilor Liberale din
românia.
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oferind servicii intelectuale şi
conceptuale în interesul clienţilor
şi publicului”. Aşadar, profesiile
liberale au caracteristici comune,
care de altfel le şi conturează ca
sector distinct: pregătirea univer -
sitară sau profesională specifică
fiecărui domeniu de activitate,
accesul într-un corp profesional în
urma susţinerii unui examen care
certifică un stadiu de pregătire,
precum şi formarea profesională
continuă.
În al doilea rând, toate codurile
etice şi deontologice ale profe -
siilor liberale din România înglo -
bează valorile comune pe care
deja le-am enunţat.
Aspectele pe care le-am prezentat
nu fac altceva decât să sublinieze
faptul că toate caracteristicile
profesiilor liberale converg într-o
singură direcţie şi anume servirea
într-o manieră cât mai competentă
posibil a interesului clientului sau
pacientului, prin creşterea relaţiei
de încredere cu aceştia. De fapt,
respectarea acestor aspecte în
activitatea zilnică a profesio nis -
tului liberal din orice domeniu -
avocat, notar, arhitect - îi aduc
acestuia credibilitate şi recunoaş tere. 
Unul din obiectivele declarate de
Uniunea Profesiilor Liberale din
România îl reprezintă şi unificarea
sectorului socio-economic al
profesiilor liberale, care este unul
distinct şi specific, şi creşterea
sentimentului de solidaritate al
membrilor acestora, ceea ce ar
permite  membrilor acestora să se
exprime ca o voce comună la
nivelul societăţii. De aceea,
aşteptăm şi alte asociaţii de
profesii liberale să devină membri
ai Uniunii noastre.

Conform Statutului UPLR, unul
dintre obiectivele sale principale
este adaptarea legislaţiei privind
profesiile liberale din România la
standardele Uniunii europene,

inclusiv cea referitoare la recu -
noaşterea reciprocă a diplomelor
şi calificărilor profesionale. Mai
există restanţe în acest sens?

Asociaţiile membre UPLR au
creat, în cadrul structurii lor
organizatorice, departamente care
gestionează aspectele legate de
recunoaşterea calificărilor
profesionale. De asemenea,
Uniunea Profesiilor Liberale din
România a stabilit şi a dezvoltat
strânse relaţii de colaborare cu
Consiliul Naţional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor şi

Certificatelor Universitare din
cadrul Ministerului educaţiei
Naţionale, care, în conformitate
cu prevederile legale, este
coordonator naţional pentru
transpunerea Directivei
2005/36/Ce privind recunoaşterea
calificărilor profesionale şi
reprezintă un punct de contact
pentru recunoaşterea profesională.
Aspectele critice semnalate în
transpunerea acesteia au vizat în
principal slaba mobilitate a
profesioniştilor liberali, ceea ce la
nivelul Uniunii europene se
concretizează în încetinirea

~n acest an urmează
să se finalizeze
procesul de revizuire
a Directivei privind
recunoaşterea
calificărilor
Profesionale, ceea ce
implică o participare
activă şi constantă a
profesiilor liberale,
astfel încât acest act
legislativ de o mare
importanţă pentru
acestea să le fie cât
mai favorabil.
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dezvoltării Pieţei Unice. 
De aceea, pentru depăşirea acestor
impedimente, în acest moment
Directiva sus-menţionată se află la
finalul procesului de revizuire.
Principalele aspecte supuse îmbu nă -
tăţirii, care vizează cardul profe -
sio nal european, accesul parţial,
testele de limbă, dezvoltarea pro -
fesională continuă, cadrul comun
de formare, stagiile ca parte inte -
grantă a experienţei profesionale
etc., conţin, în mare măsură,
poziţii ale profesiilor liberale
europene, promovate în principal
de Consiliul european al Profe -
siilor Liberale – CePLIS la care
UPLR are calitate de membru şi
în cadrul activităţii căruia Uniunea
noastră şi-a adus o anumită
contribuţie.

Aţi semnat recent un acord de
parteneriat cu organizaţiile
similare din Spania, germania şi
Italia. Ce avantaje conferă UPLR
acest parteneriat?

În primul rând, semnarea acestui
parteneriat cu  organizaţiile profe -
sionale  similare din germania,
Italia şi Spania oferă Uniunii
Profesiilor Liberale un model de
urmat în ceea ce priveşte modul
de organizare şi de dezvoltare a
activităţii curente a Uniunii
noastre, întrucât acestea se bucură
de o tradiţie îndelungată în aceste
state. Totodată, pe lângă schimbul
de experienţă, raţiunile pentru care
s–a semnat acest acord de
prietenie, cooperare şi parteneriat
vizează stabilirea obiectivelor
fundamentale ale profesiilor
liberale în condiţiile globalizării şi
ale actualei crize economice şi
financiare. Deja există semnale de
la Bruxelles că profesiile liberale
sunt supuse presiunii dereglemen -
tării, ceea ce va implica o scădere
a calităţii şi expertizei serviciilor
pe care acestea le furnizează

cetăţenilor. De asemenea, în acest
an urmează să se finalizeze pro ce -
sul de revizuire a Directivei pri -
vin d Recunoaşterea Calificărilor
Profesionale, ceea ce implică o
participare activă şi constantă a
profesiilor liberale, astfel încât
acest act legislativ de o mare
importanţă pentru acestea să le fie
cât mai favorabil. În context,
avem în vedere elaborarea, în
comun, a unor studii şi analize
care să fundamenteze rolul şi
importanţa profesiilor liberale în
cadrul societăţii, implementarea
unor programe comune în cadrul
instituţiilor europene, precum şi
facilitarea mobilităţii
transfrontaliere. 

Sunteţi preşedintele Camerei Au -
ditorilor Financiari din România
din anul 2011, având un mandat
de trei ani. Cum vedeţi evoluţia
acestei bresle puternice, cu peste
4.000 de membri, având în vedere
viitoarele modificări legislative
iniţiate de Comisia europeană? 

În prezent, Camera Auditorilor
Financiari din România cuprinde
aproximativ 4.300 de membri
persoane fizice din care 500 sunt
nonactivi şi peste 980 de societăţi
– persoane juridice. În fiecare an
se înfiinţează câteva zeci de firme
cu profil de audit financiar. Avem
companii mici, dar cele mai multe
firme sunt cabinete de mărime
medie, având aproximativ, trei,
cinci sau şapte angajaţi. Cele mai
mari sunt societăţile din Big4.
Pe o piaţă de audit în contracţie,
generată de criza economică, ne
confruntăm cu preţuri de
dumping, cu onorarii foarte reduse
pentru obţinerea unor lucrări de
audit. Firmele mijlocii s-au
orientat îndeosebi spre segmentul
de piaţă repre zen tat de proiectele
finanţate din  fonduri europene, la
care audita rea este obligatorie

pentru ce rerile de rambursare a
cheltuielilor. 
Propunerile legislative ale Comi -
siei europene vor afecta politica
de audit, mă refer la  noul Regu -
lament care va reglementa
entităţile de interes public şi noua
propunere de amendare a Direc -
tivei 43/2006/Ce privind auditul
statutar, dar şi domeniul rapor tării
financiare şi anume proiectul de
directivă a Ce, care va înlocui
directivele a 4-a şi a 7-a.
Mă refer aici în primul rând la
faptul că se propune ca firmele de
audit să se limiteze strict la aceste
servicii, să nu mai poată oferi
servicii de consultanţă fiscală,
juridică, de contabilitate etc. În
caz că se va aproba această
propunere, marile firme de audit
vor fi afectate, însă nu în aceeaşi
măsură cele mici şi mijlocii.
Toate firmele din CAFR sunt
evaluate în funcţie de calitatea
serviciilor. Cele mai multe se
situează în clasele A (66%) şi B
(23%). Angajaţii firmelor care au
B, C şi D sunt obligate să urmeze
cursuri suplimentare de training.  

Camera Auditorilor Financiari din
România a preluat efectuarea pro -
gramelor de pregătire profesiona -
lă, adaptând structura acestora.
Cum a fost primit acest proces de
auditori?

Într-adevăr, am preluat sistemul
de formare profesională integrată
şi am introdus sistemul e-learning
alături de sistemul clasic, în săli
de curs, potrivit opţiunii mem bri -
lor Camerei. Şi toţi s-au convins
că este mai bine aşa, întrucât
ţinem sub control tematica şi
lectorii şi suntem în măsură să le
adaptăm operativ, potrivit cerin -
ţelor fiecărei etape şi noutăţilor în
profesie.

Mircea FICA

camera auditorilor
financiari din
românia cuprinde
aproximativ 4.300 de
membri  persoane
fizice din care 500
sunt nonactivi şi
peste 980 de
societăţi – persoane
juridice. în fiecare an
se înfiinţează câteva
zeci de firme cu profil
de audit financiar.
avem companii mici,
dar cele mai multe
firme sunt cabinete
de mărime medie,
având aproximativ,
trei, cinci sau şapte
angajaţi. cele mai
mari sunt societăţile
din big4.
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La sfârşitul anului trecut, Uniunea Naţională a Practicienilor în insolvenţă din
românia a aprobat înfiinţarea institutului Naţional pentru Pregătirea
Practicienilor în insolvenţă (iNPPi). mai multe detalii despre această
iniţiativă, dar şi despre particularităţile profesiei de practician în insolvenţă
ne oferă Simona miloş, preşedinte iNPPi.

PROFeSIA De PRACTICIAN
ÎN INSOLveNţă 
eSTe COMPLexă, 
MULTIDISCIPLINARă

Care este, din punctul
dumneavoastră de vedere,
profilul ideal al unui practician
în insolvenţă? 

Având în vedere că vorbim despre
un ideal al practicianului în
insolvenţă, profilul acestuia ar fi
cel al unui adevărat manager de
criză. Aceasta ar însemna însă o
specializare a practicianului pe
nişa industriei de profil în care

activează debitorul, ceea ce nu
este posibil; nu poţi avea pretenţia
ca practicianul în insolvenţă să fie
specialist în industria de
automobile, în cea de confecţii,
pielărie sau IT, dacă respectivii
debitori în insolvenţă au acest
obiect de activitate. 
În viaţa reală, se pot finaliza cu
succes proceduri de insolvenţă
dacă practicianul în insolvenţă
găseşte modalitatea de a lucra

împreună cu echipa de
management a companiei, dacă se
unesc expertizele complementare
ale acestora.
De fapt, cea mai mare provocare
pentru un practician în insolvenţă
este să înţeleagă cât mai mult
business-ul debitorului. În funcţie
de aceste detalii, practicianul în
insolvenţă îşi conturează şi un
orizont de aşteptări, poate
fundamenta un plan de redresare
şi, astfel, îşi câştigă credibilitatea
în faţa partenerilor de afaceri ai
debitorului. 

există anumite particularităţi ale
profesiei de practician în
insolvenţă comparativ cu alte
profesii liberale?

Particularitatea constă în aceea
că, spre deosebire de alte profesii
liberale, cea de practician în
insolvenţă înglobează în sine o
serie de specializări distincte,
practicianul în insolvenţă putând
fi de profesie economist sau jurist
şi, până nu demult, inginer. 
Programa de pregătire a
practicienilor în insolvenţă
cuprinde noţiuni de drept,
contabilitate, management,
marketing şi evaluare, profesia
fiind astfel, una multidisciplinară
şi foarte complexă.
Pe lângă aceste noţiuni de
specialitate pe care trebuie să le
stăpânească, practicianul în
insolvenţă trebuie să aibă calităţi
de mediator, pentru că cea mai
dificilă misiune este să aducă la
masa negocierilor părţi cu
interese divergente şi să găsească
acele elemente şi scopuri care pot
fi comune într-o strategie. 

De ce a fost necesară înfiinţarea
INPPI?

În primul rând, ne aflăm într-un
context legislativ marcat de

cea mai mare
provocare pentru un
practician în
insolvenţă este să
înţeleagă cât mai
mult business-ul
debitorului. în
funcţie de aceste
detalii, practicianul
în insolvenţă îşi
conturează şi un
orizont de aşteptări,
poate fundamenta
un plan de redresare
şi, astfel, îşi câştigă
credibilitatea în faţa
partenerilor de
afaceri ai
debitorului. 

interviu cu SimoNa miLoş, preşedinte, iNPPi
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profunde şi continue transformări.
gândiţi-vă doar că avem un nou
Cod Civil, un nou Cod de
Procedură Civilă şi, până la
sfârşitul anului, vom avea si un
Cod al Insolvenţei. Asistăm la o
regândire a dispoziţiilor legale
fundamentate pe principii noi de
drept, multe dintre acestea fiind
diferite de tot ceea ce am învăţat
până acum. 
Foarte multă informaţie, foarte
multe schimbări, care necesită un
efort de asimilare uriaş. Ca să nu
mai vorbim de faptul că
dispoziţiile legale ale celor două
reglementări, cele vechi şi cele
noi, vor continua să se aplice în
paralel până în anul 2016 - data
aproximativă la care se aşteaptă
să se finalizeze procesele începute
pe vechile reglement\ri
procedurale.
În altă ordine de idei, aşa cum
spuneam, vorbim despre o
profesie multidisciplinară, dar şi
despre o industrie care a devenit
foarte vizibilă pe fondul crizei
financiare a ultimilor ani.
Aşteptările pieţei sunt mari în
ceea ce priveşte astfel de servicii.
În acest context, e clar că avem
nevoie cu toţii de o pregătire
profesională continuă şi susţinută,
iar această pregătire o asigură
cursurile INPPI.

Cum funcţionează INPPI?

Institutul este organizat şi
funcţionează în baza principiului
autonomiei, sub autoritatea
Adunării reprezentanţilor
permanenţi U.N.P.I.R. şi a
Consiliului Naţional de
Conducere al Uniunii şi are
personalitate juridică proprie şi
buget propriu. 
În prezent, activitatea se
desfăşoară numai în Bucureşti,
însă, pe viitor, vor apărea şi
câteva centre teritoriale. Oraşele

pe care le vizăm sunt Iaşi, Cluj,
Timişoara şi Craiova. 
De altfel, filiala UNPIR Cluj a
demarat deja procedurile pentru
achiziţionarea unui sediu unde îşi
va desfăşura activitatea şi centrul
teritorial INPPI Cluj.

Care este structura cursurilor? 

Cursurile se adresează doar
practicienilor în insolvenţă şi nu
celor care doresc să intre în
această profesie, atât
practicienilor stagiari, cât şi celor
definitivi.
Cursurile sunt gândite în aşa fel
încât să asigure participanţilor
atât o pregătire teoretică
temeinică, cât şi o interacţiune
directă şi răspunsuri la probleme
reale ale meseriei de practician. 
Pe perioada stagiului de doi ani,
practicienii în insolvenţă stagiari
trebuie să urmeze un număr de 40

de ore de pregătire profesională.
Cei definitivi vor trebui să
urmeze un program de pregătire
profesională de minimum 20 de
ore pe an.

Care este estimarea
dumneavoastră referitor la
numărul participanţilor pentru
acest an?

Anul aceasta, estimăm că vom
avea aproximativ 120 de
practicieni stagiari şi 2.300 de
practicieni definitivi care vor
urma cursurile institutului.

Care sunt obiectivele pe termen
mediu şi lung în ceea ce priveşte
activitatea INPPI?

vrem foarte mult ca institutul să
devină în curând un reper de
profesionalism, iar cei care vor
urma aceste cursuri să-şi
desăvârşească pregătirea; pentru
aceasta este nevoie, în primul
rând, de un colectiv de lectori de
elită. Pentru a da un plus de
valoare acestor cursuri dorim să
implicăm şi cadre didactice
universitare în acest colectiv. 
Totodată, pe viitor, intenţionăm să
atragem la aceste cursuri şi
persoane din afara profesiei. În
acest sens vrem să colaborăm cu
principalii creditori implicaţi în
procedurile de insolvenţă, cum ar
fi, spre exemplu, creditorii
bancari şi care s-au arătat deja
interesaţi de organizarea de
cursuri comune cu practicienii în
insolvenţă. 
Principalul obiectiv al acestui
demers îl constituie abordarea
unitară a mecanismelor
procedurii de insolvenţă. O
înţelegere comună a aceloraşi
principii ar duce în final şi la
unificarea practicii în materie.

Anca CHILOM

Simona miloş este
partener în cadrul rva
insolvency Specialists
SPrL şi partener şi
membru fondator al Sca
Stănescu miloş Dumitru
şi asociaţii. De-a lungul
anilor Simona a dobândit
o competență solidă în
domenii precum drept
comercial, insolvență și
piața de capital.
Specializarea în care s-a
consacrat și unde este
recunoscută ca fiind un
adversar redutabil,
vizează domeniul
distinct al procedurilor
de insolvență. Simona 
și-a împărtășit din
bogata sa experiență
practică prin intermediul
a numeroase lucrări
publicate în revistele de
specialitate sau prezen -
ta te în cadrul unor
conferințe, seminarii, dar
și de la catedră - ea fiind
lector în cadrul conferin țe -
lor adresate specialiștilor
în insolvență, precum și
în cadrul unor proiecte
PHare. Simona miloș
este membră a baroului
bucurești (din 1998), a
international bar
association și a iNSoL
europe (din 2001) și face
parte, de asemenea, din
echipa de elaborare a
noului cod al insolvenței.
Din 2012, este
Președinte al institutului
Național pentru
Pregătirea Specialiștilor
în insolvență (iNPPi).
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UNPIRA LANSAT SITe-UL

www.LICITATII-INSOLveNTA.RO

gândit cu precădere ca un
produs B2B, site-ul se
adresează tuturor oame -

nilor de afaceri şi investitorilor
locali – indiferent de sectorul
economic `n care activează, dar şi
persoanelor fizice care doresc să
achiziţioneze autoturisme,
apartamente sau alte bunuri care
provin de la societăţile din porto -
foliul practicienilor în insolvenţă. 
„Am pornit acest demers având în
vedere întregul context în care ne
aflăm: o piaţă a insolvenţei care
creşte susţinut de cinci ani, în care,
anual, se deschid cu cel puţin 10%
mai multe dosare de insolvenţă
decât în anul prece dent, volumul
mic de lichidităţi de pe piaţă, dar
şi impactul spectaculos al inter ne -
tului în mediul de afaceri. Practic,
le-am oferit gratuit membrilor

Uniunii un instrument care îi
poate ajuta să facă faţă celei mai
mari provocări profesionale actuale:
aceea de a găsi cumpărători pentru
bunurile pe care le gestionează sau
investitori în afaceri funcţionale”,
a declarat Arin Octav Stănescu,
preşedinte UNPIR.
Structurat pe şase categorii prin -
cipale: Afaceri, Auto, Imobiliare,
Industrial, Office şi Altele, site-ul
reuneşte, în acest moment, peste

900 de anunţuri active de bunuri
scoase la vânzare, cu o valoare
totală de peste 800 de milioane de
lei. În plus, site-ul are şi o
versiune în limba engleză,
disponibilă la adresa de web:
www.goodsforsale.eu. „Odată cu
impactul pozitiv pe care sperăm
să-l obţinem prin schimbările
majore pe care le propune noul
Cod al Insolvenţei, ne-am dorit să
ieşim din tiparele pe care 
le-am construit în ultimii ani, să
încercăm să lărgim cercul de
cumpărători şi investitori cu care
colaborăm şi să facem un prim
pas către piaţa europeană”, a mai
spus Arin Octav Stănescu.
Următorul pas este dezvoltarea
unui nou modul, cel de licitaţii
online, odată ce va permite acest
lucru şi Codul Insolvenţei. Dacă,
în prezent, orice cumpărător sau
investitor este constrâns să
participe fizic la o licitaţie, în mod
direct sau prin reprezentanţi, odată
cu modulul de licitaţii online
întregul proces de achiziţie va fi
mult mai facil pentru toate părţile.
“De fapt, întregul demers este un
pas firesc pe care îl facem având
în vedere contextul tehnologic în
care ne aflăm. Într-o perioadă în
care tot mai multe companii îşi
mută afacerile pe internet, era
necesară prezenţa noastră şi pe
acest mediu”, a conchis
preşedintele UNPIR.
Din punctul de vedere al efortului
depus, acest proiect presupune
câteva luni de muncă din partea
Integris TCx - compania care a
dezvoltat produsul, Blind Carbon
Copy Communication şi ACMe
Industries pe partea de concept,
design şi comunicare, pentru
dezvoltarea celor două site-uri
(inclusiv versiuni pentru telefoane
mobile şi tablete) şi integrarea lor
cu alte instrumente proprii UNPIR. 

Anca CHILOM

Ne-am dorit să ieşim
din tiparele pe care
le-am construit în
ultimii ani, să
încercăm să lărgim
cercul de
cumpărători şi
investitori cu care
colaborăm.
arin octav Stănescu,
preşedinte UNPir

Uniunea Naţională a Practicienilor în insolvenţă din românia (UNPir) a lansat www.licitatii-
insolventa.ro, site-ul pe care orice membru al Uniunii poate publica anunţurile de vânzare pentru
bunurile provenite de la societăţile aflate în insolvenţă. 

UNPir, 14 ani de activitate

înfiinţată în 1999, Uniunea Naţională a Practicienilor în insolvenţă (UNPir)
este persoană juridică de utilitate publică, autonomă şi fără scop lucrativ, din
care fac parte practicienii în insolvenţă. De asemenea, prin Legea privind
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale din românia, a fost
confirmat rolul UNPir de autoritate competentă în evaluarea şi atestarea
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii europene şi a celorlalte state, care vor
dori să activeze ca administratori judiciari sau lichidatori în românia, având
calitatea de practicieni în insolvenţă în statele în care îşi au domiciliul sau
sediul profesional. 
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INSOLveNţA, 
O ŞANSă PeNTRU COMPANIILe
ÎN DIFICULTATe

Coface România a analizat
30.484 de firme, cu o
cifră de afaceri totală de

557.032 MRON, reprezentând
56% din cifra de afaceri a
tuturor firmelor active la nivel
naţional. Având în vedere
întârzierile privind înregistrarea
procedurilor de insolvenţă la

BPI (ce pot varia între una şi
patru săptămâni) şi modificările
retroactive operate în sistemul
BPI, reprezentanţii Coface
estimează că numărul real al
procedurilor de insolvenţă nou-
deschise anul trecut poate varia
între 25.000 şi 25.500. Astfel,
spun ei, creşterea reală a

insolvenţelor faţă de anul 2011
poate varia între 17% şi 18%.
Cum arată, însă, radiografia
acestui segment de activitate în
viziunea reprezentanţilor unora
dintre cele mai importante
societăţi de insolvenţă ce
activează pe piaţa locală?
“Dacă până în anul 2012 am
văzut o creştere masivă a
numărului insolvenţelor în
cazul societăţilor mici şi
mijlocii, anul trecut a adus cu
sine nu numai tendinţa de
creştere a numărului
insolvenţelor ca atare, ci şi o
modificare a tipului societăţilor
care intră în insolvenţă“, spune
Raluca Năstase, Partner &
Head of Insolvency Practice,
Biriş goran. “Au apărut în
peisaj insolvenţele unor
importante companii de stat şi
private, care, până la acel
moment, au făcut eforturi

în ultimii cinci ani, fenomenul insolvenţei a fost tot mai prezent în mediul de afaceri autohton, pe
măsură ce numărul firmelor aflate în dificultate era din ce în ce mai mare. astfel, potrivit unei
analize coface românia, pe parcursul anului 2012, a fost deschisă procedura insolvenţei pentru un
număr de 23.665 de companii, în creştere cu 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011 (21.499 de
insolvenţe noi) şi cu 20% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2010 (19.650 de insolvenţe noi).
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majore să evite această situaţie,
de multe ori cu gândul la
efectul de erodare a imaginii,
care ar fi putut perturba
planurile managementului
acestora. Credem că  2013 va
păstra această tendinţă, care nu
face decât să reflecte
dificultăţile reale prin care trece
economia românească,
influenţată de situaţia
economiei mondiale”, a adăugat
ea.
La rândul său, Andrei Cionca,
Founding Associate, Casa de
Insolvenţă Transilvania (CITR),
spune că, în 2012, principalele
sectoare din piaţă predispuse
intrării în insolvenţă au fost:
comerţul, transporturile,
segmentul imobiliar şi
producţia. Tot anul trecut,
adaugă el, s-a accentuat foarte
mult rolul managerului privat la
companiile de stat, iar CITR,
prin specialiştii săi, a mers
chiar mai departe. „Pentru
prima oară în România am
vorbit despre reorganizarea
companiilor de stat sub legea
insolvenţei şi despre
managementul de criză. Alt fapt
observat a fost intrarea în
insolvenţă a marilor companii
(31 de înregistrări aparţinând
Direcţiei Mari Contribuabili).
Anul 2013 a adus cu el noi
trenduri pe piaţa insolvenţei şi
astfel, conform analizei
efectuate de specialiştii CITR,
serviciile medicale private,
sectorul morăritului şi al
panificaţiei şi retailerii din
segmentul de bricolaj sunt
principalele sectoare expuse
insolvenţei”, a conchis Andrei
Cionca.
Analiza realizată de Daniel
Olteanu, Managing Partner,
Olteanu şi Asociaţii, vizează
perioada 2008-2012, când
“aproximativ 100.000 de firme,

circa 20% din total, au fost puse
în situaţia de a intra în
insolvenţă - unele pentru a trage
linie, a se lichida şi, eventual,
pentru a o lua de la capăt, altele
pentru a încerca să se
restructureze – să mai amâne o
serie de plăţi, să mai închidă
din contractele paguboase etc.”.
“În momentul de faţă, piaţa este
deja jos. estimăm că, în acest
an va scădea numărul de firme
care vor intra în insolvenţă, dar
va creşte numărul insolvenţelor
importante. În rândul
companiilor mici, criza a cernut
deja. Considerăm că, în acest
an, vor intra în insolvenţă firme
din mid-market şi vor avea loc
reorganizări ale companiilor
importante, care, până acum, au
reuşit să rostogolească credite.
Semne în acest sens au apărut
încă din 2012, când firme ca
Tnuva, edy Spedition,
Hidroelectrica, Mic.ro Retail au
cedat sub presiunea pieţei,
urmând ca, în 2013, declinul să

continue cu nume precum
Oltchim, Mechel Târgovişte,
Dobrogea grup SA, Romet
Buzău”, a adăugat Daniel
Olteanu.
În opinia lui Florian Mateiţă,
Partner, RomInsolv, 2012 se
înscrie în linia ultimilor ani ca
şi număr de proceduri de
insolvenţă deschise, însă se
deosebeşte net prin numărul
companiilor mari şi foarte mari
care au apelat la practicienii în
insolvenţă pentru a-şi echilibra
business-ul. “A fost un an în
care vânzările de active către
piaţă au stagnat, în timp ce au
continuat preluările de bunuri
pe SPv-uri sau în contul
creanţelor. este anul în care au
fost întocmite lunar circa 120
de planuri de distribuţie la nivel
naţional. Dar, probabil cel mai
important lucru, 2012 este anul
în care marile companii
controlate de stat au început 
să-şi recunoască starea de
insolvenţă“, a completat Florian
Mateiţă. Potrivit estimărilor
sale, în 2013, vor intra practic
în insolvenţă şi alte companii
de stat care se confruntă de ani
de zile cu probleme financiare
grave. “Cu cât intră mai multe
întreprinderi mari, cu atât va fi
afectat în mod direct sistemul
energetic şi vor fi trase în
insolvenţă marile companii
producătoare de energie scumpă
(termocentralele, de exemplu).
Nu cred că va fi altfel decât în
2012 din punctul de vedere al
numărului de proceduri
deschise sau al mărimii
întreprinderilor”, a mai spus
reprezentantul RomInsolv. 
În aceeaşi ordine de idei, Ştefan
Dumitru, Asociat, RvA
Insolvency Specialists,
consideră că piaţa insolvenţei a
fost în creştere în 2012 – cum,
de altfel, a fost în fiecare an de

anul 2013 a adus cu
el noi trenduri pe
piaţa insolvenţei şi
astfel, serviciile
medicale private,
sectorul morăritului
şi al panificaţiei şi
retailerii din
segmentul de
bricolaj sunt
principalele sectoare
expuse insolvenţei.
aNDrei cioNca,
founding associate,
casa de insolvenţă
transilvania
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la declanşarea crizei din 2008.
“Considerăm că acest trend
ascendent se va păstra şi în
cursul anului 2013. Tot la fel,
cele mai afectate sectoare vor
fi, în continuare, transporturile
şi construcţiile, însă, spre
deosebire de anii trecuţi, mizăm
pe o creştere a numărului de
firme care solicită reorganizarea
judiciară în defavoarea cererilor
de intrare în faliment”, a
completat Ştefan Dumitru.
Şi radiografia realizată de Dorin
Petcu, coordonator al serviciilor
de restructurare şi insolvenţă
din cadrul TzA Insolvenţă
S.P.R.L., o divizie a ţuca
zbârcea & Asociaţii,
evidenţiază faptul că 2012 a
confirmat trendul anilor
anteriori, numărul insolvenţelor
crescând cu aproximativ 10%
faţă de 2011 şi cu 20% faţă de
2010. “Două elemente sunt
îngrijorătoare în ultima
perioadă: intrarea în insolvenţă
a unor firme tot mai mari, pe de
o parte, şi dificultatea
reintegrării firmelor în circuitul
economic pe fondul adâncirii
dificultăţilor economice, de
cealaltă parte. Dificultăţile sunt
legate de absenţa fondurilor
disponibile pentru investiţii în
acest moment şi de prudenţa
investitorilor, dar asociat cu
acestea, putem menţiona şi
greutatea salariaţilor
disponibilizaţi de a se reintegra
profesional. Nu în ultimul rând,
impactul social negativ al
acestor proceduri se observă şi
în ceea ce priveşte
microîntreprinderile care
reprezintă în bună măsură
afaceri de familie şi deci
singura sursă de bani a familiei
respective”, a precizat el,
adăugând că tendinţa anunţată
în 2012 a continuat şi anul
acesta, câteva companii de mari

dimensiuni solicitând
deschiderea procedurii de
insolvenţă în vederea
reorganizării. “Cel mai
probabil, profilul insolvenţei în
2013 va fi similar cu cel din
2012, cu menţiunea că vom mai
vedea câteva nume mari din
piaţă care vor apela la această
procedură. Noi am observat
însă că, în multe dintre cazuri,
în special pentru societăţile
mici şi mijlocii, se apelează
destul de târziu la procedura
insolvenţei, atunci când deja
sunt creditori care au iniţiat
proceduri judiciare în vederea
recuperării creanţelor. În acest
context, este tot mai dificil de
găsit soluţii prin care aceste
societăţi să fie reînscrise în
circuitul economic normal.
Dintr-o perspectivă practică,
insolvenţa poate fi un
instrument util şi valoros atunci
când este folosit la timp”, a mai

spus Dorin Petcu. „Probabil
unul dintre beneficiile acestei
perioade turbulente economic
va fi tocmai crearea unei culturi
a restructurării operaţionale şi
financiare a unei companii,
restructurarea nefiind în mod
exclusiv o necesitate rezultată
din criza economică pe care o
parcurgem, ci o etapă firească
în dezvoltarea şi transformarea
unei companii, fiind singurul
instrument real şi eficient de
adaptare la condiţiile pieţei.
Modificările condiţiilor
economice pot apărea în orice
context, inclusiv în perioade de
«boom» economic, iar ajustarea
modului de funcţionare şi de
operare a unei societăţi trebuie
să fie un obiectiv permanent al
conducătorilor acesteia”, a
continuat reprezentantul TzA
Insolvenţă. În opinia sa, un alt
efect pozitiv va fi crearea unui
număr de specialişti în
restructurare operaţională şi
financiară, profesionişti care,
prin pregătirea lor, experienţa
acumulată, dar mai ales princel mai probabil,

profilul insolvenţei
în 2013 va fi similar
cu cel din 2012, cu
menţiunea că vom
mai vedea câteva
nume mari din piaţă
care vor apela la
această procedură.
DoriN PetcU,
coordonator al
serviciilor de
restructurare şi
insolvenţă din cadrul
tZa insolvenţă SPrL
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rezultatele confirmate, să asiste
în continuare mediul economic
în toate transformările prin care
acesta va trece.
Despre creşterea numărului
procedurilor de insolvenţă
vorbeşte şi Mariana Popa,
Managing Partner, v.F.
Insolvenţă S.P.R.L. „Pe fondul
prelungirii crizei economice,
insolvenţa a devenit un adevărat
fenomen naţional în România.
La finele anului 2012, numărul
firmelor care au ajuns în
această situaţie deloc plăcută
atingea 24.000, cu 24% mai
multe faţă de 2011. Doar la
Tribunalul Bucureşti, cea mai
mare instanţă a ţării, sunt
înregistrate zilnic între 130 şi
180 de cereri de insolvenţă, iar
majoritatea (77%) sunt cereri
făcute chiar de către debitori”, a
explicat ea.
Şi elena Cosma, Co-Managing
Partner în cadrul zRP
Insolvency, aminteşte de
creşterea numărului de
insolvenţe, precizând că, anul
trecut, au intrat în insolvenţă

circa 27.600 de firme,
înregistrându-se o creştere de
aproape 16% faţă de 2011.
“2012 a fost anul în care au
intrat în insolvenţă firme mari -

cifra medie de afaceri fiind cu
peste 34% mai mare decât cea a
firmelor pentru care a fost
deschisă procedura insolvenţei
în anul 2011. Pentru 2013,
apreciem că ritmul intrărilor în
insolvenţă va fi cel puţin la
nivelul anului trecut. Cele mai
afectate vor fi firmele din
sectorul imobiliar şi
transporturi. În continuare vom
asista la deschiderea procedurii
insolvenţei unor societăţi de
renume în domeniile în care
activează”, a conchis elena
Cosma.

exiStă îN româNia 
maNageri vaLoroşi?

De multe ori, atunci când se
vorbeşte despre numărul ridicat
al companiilor care
înregistrează pierderi şi de
creşterea numărului de dosare
de insolvenţă înregistrate în
ultimii ani, s-a pus problema
stilului de management din ţara
noastră. este oare vina
managerilor că societăţile pe
care le conduc sunt în
dificultate şi, de multe ori,
nevoite să solicite intrarea în
procedura insolvenţei?
“În România există manageri de
valoare şi oameni care sunt
bine pregătiţi în domeniile în
care activează. Numărul mare
de insolvenţe se explică prin
faptul că economia românească
a fost axată multă vreme pe
consum, fără a exista o
stimulare a producţiei proprii şi
a exportului produselor
autohtone. S-a încercat
stimularea iniţiativei private
prin măsuri care au determinat
înfiinţarea unui număr mare de
societăţi care, la prima
dificultate de gestionare, au
renunţat, în majoritatea
cazurilor, la proiectul

Numărul mare de
insolvenţe se explică
prin faptul că
economia
românească a fost
axată multă vreme
pe consum, fără a
exista o stimulare a
producţiei proprii şi a
exportului
produselor
autohtone.
raLUca NăStaSe,
Partner & Head of
insolvency Practice,
biriş goran
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managerial”, este de părere
Raluca Năstase (Biriş goran).
“Suntem încrezători în faptul că
învăţarea, chiar şi prin propriile
greşeli, este un proces care nu
s-a oprit, şi că, la un moment
dat, trierea managerilor de
performanţă va avea loc în
sensul dorit”, a adăugat ea.
Despre legătura directă dintre
numărul mare de dosare de
insolvenţă din ultimii ani şi
contextul economic naţional şi
internaţional, despre criza
economică şi efectele ei pe
orizontală pe termen mediu şi
lung, vorbeşte şi Andrei Cionca
(CITR). „Însă, spune el,
factorilor externi în multe
cazuri li se alătură şi cei interni
ce ţin de utilizarea ineficientă a
resurselor, neadaptarea la noile
realităţi ale pieţei etc. Acestea,
dublate de lipsa pregătirii
manageriale a antreprenorilor
ce jucau şi rol de decident şi de
executant în unele cazuri, au
dus la nerecunoaşterea semnelor
evidente ale colapsului, ori la
refuzul de a le crede”. „De
aceea, credem că este foarte
important ca simptomele ce
prevestesc insolvenţa să fie
identificate la timp şi să se
acţioneze încă din faze
incipiente cu măsuri specifice
de reorganizare pentru a spori
şansele de redresare a
companiei”, a concluzionat
Andrei Cionca.
În opinia lui Daniel Olteanu
(Olteanu & Asociaţii),
managerii români au o tendinţă
puternică de a se concentra pe
oameni, iar aceasta corelează
negativ cu majoritatea
indicatorilor financiari ai
firmei: cifră de afaceri, numărul
angajaţilor, pierderile, activele
imobilizante, veniturile totale,
cheltuielile totale, eficienţa
scăzută a cheltuielilor (eficienţa

cheltuielilor = cheltuieli
totale/CA). “În explicarea
tendinţei managerilor români de
a fi concentraţi pe oameni, un
rol important îl are concentrarea
pe prezent, pe emoţional şi pe
obţinerea de satisfacţie – cu alte
cuvinte, managementul intuitiv.
Lecţia pe care managerii români
trebuie să o înveţe cât mai
repede este că e timpul să lase
deoparte managementul intuitiv
şi să aducă rigoare şi ştiinţă în
gândirea managerială“, a
adăugat el.
La rândul său, Florian Mateiţă
(RomInsolv) crede că, dacă ar fi
să comparăm stilul de
management românesc cu cel
din cărţi, acestea nu au nicio
legătură, chiar dacă
managementul românesc, în
general, urmăreşte aceiaşi
indicatori. “Întreprinderile sunt
organizate astfel încât să fie
respectat principiul distanţei

mari faţă de putere, bine
formalizate, cam la fel ca în
managementul francez, însă
stilul de management şi
leadership-ul românesc sunt
definite prin autoritate,
comunicare şi asumare a
deciziilor din partea şefilor, de
genul «eu te-am făcut, eu te
omor». vorbim de întreprinderi
mari, cu directori formaţi în
perioada comunistă sau în
societăţi cu capital majoritar de
stat”, a precizat el, adăugând
că, dacă vrei să angajezi un
motostivuitorist, va trebui să-i
ceri atestate peste atestate,
carnet de sănătate, control
psihologic, oftalmologic şi încă
cine ştie ce. În schimb, orice
cetăţean român îşi poate
înmatricula o societate
comercială şi fără să cunoască
Legea 31/1990, Codul fiscal,
Codul muncii, noţiuni de
management, marketing sau
comunicare. “va angaja oameni
şi va începe să semneze
contracte, bilete la ordin şi2012 a fost un an în

care vânzările de
active către piaţă au
stagnat, în timp ce
au continuat
preluările de bunuri
pe SPv-uri sau în
contul creanţelor.
fLoriaN mateiţă,
Partner, rominsolv 
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CeC-uri. Iar dacă dă greş, îşi
bagă firma în insolvenţă şi mai
face o firmă! Şi iar angajează,
iar emite bilete la ordin şi CeC-
uri… vorbim de întreprinderile
mici, marea majoritate a celor
împotriva cărora se deschide
procedura insolvenţei”, a
completat Florian Mateiţă.
“Fără a generaliza, spune şi
Ştefan Dumitru (RvA
Insolvency Specialists), este
destul de greu să găseşti în
zilele noastre un manager bun,
vizionar, care să poată face faţă
cu brio la noile realităţi
economice. Aşa cum iarna îi
prinde mereu pe guvernanţi
nepregătiţi, tot aşa i-a prins
criza şi pe managerii noştri pe
picior greşit. Într-o perioadă în
care toate lucrurile merg bine şi
foarte bine, este uşor să fii un
manager bun, însă adevărata
valoare se vede mai ales în
vremuri tulburi, grele, aşa cum
sunt cele de astăzi”. el crede că
cei cinci ani de criză, au ma -
turizat managerii români, i-au
făcut să fie mai atenţi la

cheltuieli, dar şi la riscurile
ataşate unei noi investiţii şi
avem proiecţii mai realiste de
business. “Această maturizare
forţată este reflectată de

creşterea numărului de
companii care solicită singure
intrarea în insolvenţă, această
acţiune fiind văzută ca un
mijloc de salvare a business-
ului”, a conchis Ştefan
Dumitru.
Potrivit lui Dorin Petcu (TzA
Insolvenţă), având în vedere că
economia românească este una
încă tânără, marea majoritate a
managerilor români sunt şi
proprietarii afacerii pe care o
conduc. „Din această
perspectivă, este de înţeles de
ce au avut reţineri în a apela la
profesionişti în domeniul
restructurării şi au conştientizat
uneori tardiv faptul că modelul
lor de business nu mai este
funcţional. experienţele
pozitive ale restructurărilor
dovedesc că abordarea cât mai
timpurie a procesului de
restructurare şi, mai ales
implicarea specialiştilor în
restructurare, au făcut diferenţa
dintre succes şi faliment. De
asemenea, abordarea timpurie
este benefică întrucât compania
în dificultate nu este secătuită
de resurse, procedurile de
restructurare fiind generatoare
de costuri, de multe ori
importante”, a mai spus el.
În opinia sa, o altă problemă a
constat în faptul că
restructurările au fost în general
exclusiv restructurări
financiare, în sensul remiterilor
de datorie, fără ca problemele
operaţionale sau modelul de
business să sufere modificări.
„Cu alte cuvinte, s-a continuat
aceeaşi activitate care a generat
starea de insolvenţă a
companiei, singura diferenţă
fiind faptul că aceasta a avut de
plătit mai puţini creditori.
Credem că abordarea şi din
perspectiva operaţională ar
putea aduce valoarea adăugată

Piaţa insolvenţei a
fost în creştere în
2012 – cum, de
altfel, a fost în
fiecare an de la
declanşarea crizei
din 2008, iar acest
trend ascendent se
va păstra şi în cursul
anului 2013.
ştefaN DUmitrU,
asociat, rva
insolvency
Specialists
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pe care cel puţin finanţatorii
economiei o caută în
procedurile de reorganizare
propuse”, a conchis Dorin
Petcu.
Şi Mariana Popa (v.F.
Insolvenţă) spune că se poate
observa că, în unele cazuri,
firmele care sunt astăzi în
insolvenţă au ajuns în această
situaţie din cauza unui
management căruia pare că îi
lipseşte viziunea şi care, nu în
puţine cazuri, dă chiar impresia
de rea-credinţă. „Ceea ce e şi
mai grav e faptul că există
situaţii în care respectivii
manageri continuă să conducă
afacerile firmelor chiar şi după
ce acestea au ajuns în
insolvenţă, reducând, prin
decizii neinspirate şi
credibilitate redusă, şansele
unei reorganizări de succes”, a
completat ea. „Să sperăm că
noul Cod al Insolvenţei va
aduce schimbări majore şi în
această privinţă, chiar interdicţii
privind gestionarea societăţilor
care au ajuns în insolvenţă de
către managerii anteriori sau, de
ce nu, chiar interzicerea de a
derula activităţi manageriale în
general, pe o perioadă
oarecare”, a mai spus Mariana
Popa.
La rândul său, elena Cosma
(zRP Insolvency) consideră că
unele firme au intrat în
insolvenţă din cauza unor
greşeli de management, a unor
decizii eronate ce nu aveau
legătură cu situaţia economică a
societăţii, a necorelării
strategiei comerciale a
companiei cu realităţile
economice. “În acelaşi timp,
trebuie să recunoaştem că la
acest fenomen a contribuit şi
erodarea sustenabilităţii
firmelor, urmare a efectelor
crizei financiare, constrângerile

referitoare la finanţare,
reducerea expunerii băncilor pe
economie şi reţinerea
manifestată de acestea în a
credita companiile, politicile de
austeritate guvernamentală şi
creşterea fiscalităţii,
deteriorarea disciplinei de plată
la nivelul întregii economii”, a
adăugat ea.

o meSerie comPLexă

Adesea, în activitatea zilnică,
practicienii în insolvenţă se
confruntă cu o serie de
probleme. Care sunt cele mai
frecvente?
“Aşa cum probabil că vă vor
spune şi alţi specialişti în
insolvenţe, problema majoră
este practica neunitară a
instanţelor judecătoreşti.
Rezolvarea aceleiaşi
probleme/speţe de drept este
diferită de la o instanţă la alta,
iar  această chestiune ar trebui

rezolvată prin includerea în
Codul Insolvenţei a unor
reglementări clare,
neechivoce”, consideră Raluca
Năstase (Biriş goran). “În orice
caz, timpul şi diversitatea
tipurilor de chestiuni apărute în
practică îşi vor spune cuvântul,
în sensul în care estimez că, pe
termen mediu, se vor fi
acumulat suficiente
precedenturi în aşa fel încât
uniformizarea procedurală să
aibă loc. Tot la nivelul
problemelor de zi cu zi, destul
de pronunţată chiar, este lipsa
investitorilor şi faptul că nu
există un interes crescut pentru
achiziţionarea bunurilor
firmelor aflate în lichidare”, a
adăugat ea.
Andrei Cionca (CITR)
menţionează faptul că
insolvenţa este în continuare
interpretată drept o componentă
negativă a business-ului/pieţei,
fiind privită mai mult ca o
tendinţă, o modă a pieţei, decât
o necesitate, un proces de
reorganizare de pe urma căruia

în unele cazuri,
firmele care sunt
astăzi în insolvenţă
au ajuns în această
situaţie din cauza
unui management
căruia pare că îi
lipseşte viziunea şi
care, nu în puţine
cazuri, dă chiar
impresia de rea-
credinţă.
mariaNa PoPa,
managing Partner,
v.f. insolvenţă
S.P.r.L.
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firma, dar şi economia au de
câştigat. „Pe lângă obstacolele
de ordin managerial ce se pot
ivi pe parcursul unui proces de
reorganizare, trebuie să lucrăm
intensiv şi la imaginea
insolvenţei ca soluţie de
redresare, nu problemă tabu”, a
conchis Andrei Cionca.
Daniel Olteanu (Olteanu şi
Asociaţii) consideră că cele mai
importante probleme sunt
găsirea celor mai potriviţi
oameni şi a celor mai bune
soluţii pentru clienţii firmei, în
timp ce Florian Mateiţă spune
că reprezentanţii societăţii
RomInsolv nu s-au confruntat
cu probleme deosebite care,
prin amploarea lor, să fi afectat
activitatea zilnică.
În opinia lui Ştefan Dumitru
(RvA Insolvency Specialists),
de departe, principalele
provocări ale practicienilor în
insolvenţă au constat, după anul
2008, în dificultăţile
întâmpinate ori de câte ori se
încearcă valorificarea unor
active. “Tot la fel, rigiditatea

multor creditori atunci când
trebuie să ia hotărâri cu privire
la preţul la care activele se pot
vinde în această perioadă
reprezintă o altă provocare
zilnică. Adică, pe lângă faptul

că sunt foarte puţini investitori
interesaţi să achiziţioneze
diverse active, îi mai şi speriem
cu preţurile pe care le
solicităm”, a completat el.
Despre valorificarea activelor
vorbeşte şi Dorin Petcu (TzA
Insolvenţă). „Capacitatea de
absorbţie a pieţei este extrem
de limitată, numărul
investitorilor fiind redus în
comparaţie cu numărul şi
valoarea activelor aflate în piaţă
la vânzare, atât în proceduri
judiciare, cât şi în vânzări
amiabile. Dacă la acest aspect
coroborăm şi faptul că marea
majoritate a activelor a fost
finanţată cu credite bancare
într-un moment de maxim al
pieţei, iar între timp valoarea
acestora a scăzut extrem de
mult, uneori cu mai mult de
jumătate, valorificarea acestora
şi plata creditorilor sunt tot mai
dificile”, spune el, adăugând că
este de înţeles şi
comportamentul creditorilor
garantaţi, care doresc să
valorifice la preţuri cât mai
bune şi, astfel, să îşi limiteze
pierderile, dar trendul pieţei din
ultimii ani a arătat că aceia care
au valorificat activele atunci
când au avut această
oportunitate, au obţinut un
rezultat mai bun decât cei care
au aşteptat.
Pentru Mariana Popa (v.F.
Insolvenţă), în general,
principala problemă constă în
consumul de timp care derivă
din faptul că practicienii sunt
nevoiţi să îi facă pe creditori să
înţeleagă că insolvenţa este un
“joc” de echipă, trebuie să
creeze o punte între creditori şi
debitor, astfel încât mecanismul
să fie funcţional şi să nu fie
încărcat rolul instanţelor cu zeci
de contestaţii la măsurile
adoptate. „O altă problemă

Unele firme au intrat
în insolvenţă din
cauza unor greşeli de
management, a unor
decizii eronate ce nu
aveau legătură cu
situaţia economică a
societăţii, a
necorelării strategiei
comerciale a
companiei cu
realităţile
economice.
eLeNa coSma,
co-managing Partner,
ZrP insolvency
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reală este una de infrastructură,
în sensul că, din păcate,
logistica de care dispune
Tribunalul Bucureşti este
întrucâtva improprie”, a conchis
ea.

îN aştePtarea 
coDULUi iNSoLveNţei

În toamna acestui an, România
se va număra printre puţinele
state din lume care au un Cod al
insolvenţei. Ce părere au
specialiştii în insolvenţă? Care
vor fi noutăţile?
“Sperăm că va exista o
îmbunătăţire a activităţii,
determinată atât de apariţia
Codului Insolvenţei, cât şi de
punerea în aplicare a
prevederilor Noului Cod de
Procedură Civilă”, spune
Raluca Năstase (Biriş goran).
Potrivit lui Andrei Cionca
(CITR), noul Cod al insolvenţei
va aduce schimbări la nivelul
procedurilor aplicate pentru
grupurile de firme. “Dacă, în
prezent, există mai mulţi
administratori judiciari care se

ocupă de grupuri de firme şi
gestionează procesul de
insolvenţă, pe viitor,
coordonarea grupurilor de
societăţi aflate în insolvenţă  va
fi efectuată de către un singur
administrator judiciar sau de
către un consorţiu de
administratori şi un singur
judecător sindic, ce se va ocupa
de caz”, a precizat el, adăugând
că astfel, prin trecerea de la
înţelegerile informale
desfăşurate până acum între
administratorii judiciari la
crearea unui cadru formal de
luare a deciziilor la comun, se
doreşte o simplificare şi
eficientizare a procedurii de
insolvenţă. Andrei Cionca
menţionează alte două câştiguri
ce rezultă de pe urma
implementării noului Cod: o
mai bună reglementare a
domeniului şi o mai rapidă
reorganizare a grupurilor de
firme.
“Fiind adresat tuturor
operatorilor economici implicaţi
în procedura insolvenţei, Codul
Insolvenţei va avea o

importanţă majoră în existenţa
companiilor, în legătură cu
partea finală a acesteia sau cu
posibilitatea de redresare şi
reinserţie a societăţilor, însă
considerăm că eficienţa lui va fi
una scăzută, având în vedere
numărul scăzut al companiilor
care mai intră în faliment”,
consideră Daniel Olteanu
(Olteanu şi Asociaţii).
Pentru specialiştii RomInsolv,
obiectivul declarat spre care
tind în fiecare dosar este zero
contestaţii. “Prin urmare, modul
în care abordăm procedura ne-a
călit în a înţelege care sunt
adevăratele interese din jurul
procedurii şi care sunt eternele
surse de dispute pe care ne
asumăm să le stingem printr-un
efort de comunicare logică,
permanent argumentată juridic
şi financiar. Corelarea şi
armonizarea legislaţiei ne va
uşura, cu certitudine, acest
demers”, a precizat Florian
Mateiţă.
În ceea ce-l priveşte pe Ştefan
Dumitru (RvA Insolvency
Specialists), direct implicat în
elaborarea noului Cod al
Insolvenței, el dă asigurări că
întreaga echipă urmărește ca
acesta să aibă un impact pozitiv
asupra activității tuturor celor
implicați în acest fenomen, de
la judecători la practicieni în
insolvență, de la creditori și
până la debitori.
“Din punctul de vedere al
activităţii curente, nu ne
aştept\m la modificări
esenţiale. Credem că noul Cod
al Insolvenţei va aduce o serie
de clarificări în ceea ce priveşte
elemente insuficient nuanţate în
actuala lege a insolvenţei,
asigurând celeritatea aplicării
procedurii”, este de părere
Dorin Petcu (TzA Insolvenţă).
“De asemenea, prin includerea

Lecţia pe care
managerii români
trebuie să o înveţe
cât mai repede este
că e timpul să lase
deoparte
managementul
intuitiv şi să aducă
rigoare şi ştiinţă în
gândirea
managerială.
DaNieL oLteaNU,
managing Partner,
olteanu şi asociaţii
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într-o formă consolidată a legii
concordatului şi mandatului ad
hoc, este posibil să observăm,
în viitor, utilizarea mai
frecventă a acestora, ceea ce ar
degreva pe de o parte instanţele
de judecată, iar pe de altă parte
ar putea ajuta agenţii economici
să se reorganizeze mai rapid şi
cu costuri mai mici decât într-o
procedură a insolvenţei”, a
conchis el.
Mariana Popa (v.F. Insolvenţă)
îşi aminteşte de impactul pe
care l-a avut Legea 85/2006 -
privind procedura insolvenţei
atunci când a înlocuit Legea
64/1995 privind administrarea
judiciară şi falimentul.
“Impactul a fost semnificativ,
de la terminologie, la procedura
efectivă, aceasta fiind racordată
la noile realităţi economice ale
anilor 2006”, spune ea.
„Activăm într-un context
economic în care au loc
schimbări într-un ritm foarte
alert. Sunt convinsă că vom
asista la o actualizare a

legislaţiei actuale, ale cărei
lacune în unele privinţe
începuseră să devină evidente.
Câteva exemple de aspecte care
impun adaptarea legislaţiei
actuale la cerinţele curente
includ: faptul că aceasta nu
reglementează insolvenţa
grupurilor de firme, în baza ei,
furnizorii îşi văd creanţele
şterse în urma unor planuri de
reorganizare fanteziste,

debitoarea continuă să fie
gestionată şi după insolvenţă de
fosta conducere etc.”, a încheiat
Mariana Popa.
Despre reglementarea
procedurii insolvenţei în cazul
grupurilor de firme vorbeşte şi
elena Cosma (zRP Insolvency).
“va exista un singur judecător
sindic şi nu câte unul pentru
fiecare societate membră a
grupului. De asemenea, va
exista un singur administrator
judiciar care se va ocupa de
grupul de societăţi, iar în cazul
în care vor exista mai mulţi,
aceştia vor lucra în consorţiu şi
nu individual ca până în
prezent. Aceste modificări vor
conduce la o conlucrare şi o
colaborare mai strânsă a
practicienilor în soluţionarea
dosarelor respective, dar şi la o
corelare a planurilor de
reorganizare atunci când va fi
cazul”, a precizat ea.

Anca CHILOM

Sursa: coface românia

o raDiografie a ULtimiLor aNi

anul total insolvenţe nou-deschise

2010 19.65

2011 21.499

2012* 23.665

2012 (e) 25.314

Notă: 2012*-în baza datelor preliminare 
disponibile la BPI la începutul lunii ianuarie 2013;
2012 (e)-estimare Coface pentru nivelul total al
insolvenţelor deschise pe parcursul anului 2012 
Sursa: Coface România, BPI
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MODUL ÎN CARe 
Ne RAPORTăM LA FIeCARe
PROCeDURă eSTe ORIeNTAT
SPRe ReORgANIzARe

Casa de Insolvenţă Transilvania
s-a dezvoltat continuu. Cum
arată, în acest caz, formula unui
management de succes?

Suntem prezenţi pe piaţă de peste
zece ani, timp în care am gestionat
peste 650 de proceduri de insol ven ţă.
Avem o echipă multidisci pli nară,
pregătită oricând să aco pere do -
menii şi situaţii diverse, când vine
vorba de procedura insolvenţei. 
Succesul Casei de Insolvenţă
Transilvania se datorează unei
echipe de peste o sută de specia -
lişti, dintre care 35 de practicieni
în insolvenţă, care au o prezenţă
constantă şi dedicată în toate pro -
iectele de dezvoltare şi îmbună -
tăţire a domeniului insolvenţei.
experienţa acumulată şi nivelul de
cunoaştere a domeniului ne oferă
într-adevăr un avantaj în cadrul
proceselor de insolvenţă, pe care
le abordăm cu o strategie orientată
spre reorganizare, nu spre faliment. 

Care sunt atuurile ce va diferen -
ţiază de ceilalţi competitori?

În primul rând, abordarea pro iec te -
 lor este cea care ne diferenţiază.
Modul în care ne raportăm la
fiecare procedură este orientat
spre reorganizare, spre salvarea
activităţii companiei. În al doilea
rând, echipa pe care o avem
dovedeşte pe de o parte expertiză
vastă în diverse domenii, iar pe de

altă parte o mare flexibilitate în
găsirea de soluţii şi implementarea
de strategii de restructurare de
succes. Inovaţia şi orientarea către
rezultat, împreună cu abordarea
holistică a fiecărei proceduri,
datorită experţilor noştri
specializaţi într-o multitudine de
profesii şi sectoare ale economiei,
toate aceste aspecte s-au dovedit,
de fiecare dată, extrem de
benefice pentru reorganizarea şi
planificarea afacerilor clienţilor
noştri. Un alt aspect important,

care ne asigură un avantaj
competitiv faţă de colegii noştri
de branşă, îl reprezintă
dezvoltarea teritorială. Casa de
Insolvenţă Transilvania are filiale
în toate zonele-cheie ale ţării,
fiind astfel mai aproape de
companiile cărora le gestionăm
procedurile de insolvenţă. 

În portofoliul CITR există mai
multe exemple de reorganizări de
succes. Ce l-aţi sfătui pe
managerul unei companii aflate în
dificultate?

Întotdeauna reorganizarea ar
trebui să fie o soluţie preferată
falimentului, atât pentru com pa -
nie, cât şi pentru creditori, precum
şi pentru economia naţională. Prin
reorganizare se salvează locuri de
muncă, compania redevine un
jucător economic stabil, iar
creditorii au şanse mult mai bune
de a-şi recupera datoriile. Am
mizat pe reorganizare în proce -
durile pe care le-am coordonat
deoarece credem că e nevoie de
companii viabile  pentru a putea
crea şi susţine un mediu economic
sănătos şi stabil. Şi, în definitiv,
asta ne dorim toţi: un mediu
economic cât mai funcţional.
Primul dintre sfaturile noastre
pentru cei care se află în pragul
insolvenţei este să decidă, după o
analiză temeinică, deschiderea cât
mai rapidă a procedurii, dacă
acest lucru se dovedeşte a fi
necesar. Astfel, cresc şansele de
redresare, iar perioada în care
compania se va afla în acest
proces va fi mai scurtă.
Reorganizarea poate fi una dintre
soluţiile ce ar duce la stabilizarea
afacerii, iar managerii trebuie să
ia în calcul acest lucru, mai ales
că, la final, după ieşirea din
insolvenţă, va fi un business
restructurat şi stabil. 
Desigur, există şi riscuri, iar

reorganizarea poate
fi una dintre soluţiile
ce ar duce la
stabilizarea afacerii,
iar managerii trebuie
să ia în calcul acest
lucru, mai ales că, la
final, după ieşirea
din insolvenţă, va fi
un business
restructurat şi stabil. 

interviu cu aNDreea aNgHeLof, managing Partner, casa de insolvenţă transilvania
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managerii trebuie să pună
uneori în balanţă închiderea
afacerii ori redresarea ei cu
ajutorul unui plan de
reorganizare în insolvenţă.
Managerii cu care am lucrat
şi au finalizat procesele de
insolvenţă au văzut în această
procedură un nou început
pentru companiile lor. Şi este
de ajuns să ne gândim la afa -
ceri precum Flanco, Diverta,
Leonardo, Mondex, Alia
Inmo biliaria sau Astra vagoane. 

Ce ar trebui să conţină un
plan de reorganizare viabil?

Fiecare caz e diferit şi nu există
o reţetă unanim valabilă.
Acţiunile incluse în plan dau,
în momentul în care sunt
acceptate şi votate de creditori,
o direcţie spre ieşirea din in -
solvenţă. Însă aceasta trebuie
să fie susţinută. Una dintre
principalele cauze pentru care
planurile de reorganizare au
succes limitat este lipsa finan -
ţării  investiţiilor propuse pentru
a fi efectuate în perioada de
reorganizare. Deşi cei care
finanţează aceste proiecte au
prioritate în recuperarea
creanţelor, practica nu este des
întâlnită, fapt ce îngreunează
procesul de reorganizare. 
Apoi, planul trebuie realizat
pe o bază reală, pe o evaluare
corectă a situaţiei companiei
şi construit în jurul ideii de
redresare a situaţiei.

În România există un număr
redus de reorganizări de
succes. De ce?

Din datele noastre rezultă
faptul că un procentaj cuprins
între 4% şi 8% dintre compa -
niile intrate în insolvenţă
reuşesc să se reorganizeze şi

să reintre în circuitul econo -
mic. Avem, deci, premisele
unei situaţii îngrijorătoare. 
În fapt, managementul
practicat înainte de criza
economică, într-o perioadă de
boom, precum şi gestionarea
situaţiilor din timpul
dificultăţilor financiare îşi
arată acum efectele, iar
deciziile din urmă se resimt.
este adevărat că recesiunea
nu a putut fi prevăzută, de
aceea mulţi manageri au
contractat credite mari, ce nu
au mai putut fi susţinute, ori
reeşalonate. Ieşirea din
procedura de insolvenţă este
dificilă şi din cauza
acumulărilor mari de datorii
către creditori. Pentru a fi
eficientă, procedura de
insolvenţă trebuie începută
cât mai rapid după depistarea
problemei. Însă multe
companii văd în insolvenţă o
ultimă soluţie care, din
păcate, nu mai e aplicabilă în
situaţia în care se află, de aici
şi numărul mic de reuşite.
Faptul că CITR s-a preocupat
continuu de identificarea de
soluţii de redresare perso na li -
zate business-urilor româneşti
rezultă şi din componenţa
portofoliului de companii de
care ne ocupăm. În prezent,
în portofoliul nostru avem o
pondere de 50% de proceduri
de reorganizare sau care se
îndreaptă spre această fază.

Care sunt principalele
provocări pe care le
întâmpină un practician în
insolvenţă?

Practicianul în insolvenţă
lucrează pentru a reconsolida
afacerea companiei, dar şi
pentru a obţine stingerea, într-o
proporţie cât mai mare, a

datoriilor către creditori. Din
această poziţie, el poate fi
perceput greşit de părţi,
pentru că cele două interese
trebuie îmbinate. Practicianul
în insolvenţă este, practic, un
mediator între cele două părţi
care, de cele mai multe ori,
au interese contrare. Din
păcate, este nevoie să
gestionăm şi imaginea
practicianului în insolvenţă,
pentru că încă ne confruntăm
cu o percepţie negativă
asupra întregii proceduri. 

Cum aţi descrie atitudinea
băncilor faţă de firmele aflate
în insolvenţă?

În proiectele gestionate am
obţinut susţinere din partea
creditorilor bancari către
continuarea activităţii
societăţilor în insolvenţă.
Totuşi, există o reţinere în
finanţarea lor pe perioada de
insolvenţă, tocmai pentru că
băncile consideră insolvenţa
o modalitate prin care
companiile se sustrag de la
plata creditelor. Procedura de
reorganizare este necesară în
momentul în care afacerea nu
mai poate funcţiona din cauza
datoriilor şi a lipsei fon du ri lor.
Aşadar, ipoteza băncilor nu
este susţinută, iar insolvenţa
rezolvă o parte din aceste
probleme. Avantajele credito -
ri lor bancari sunt mult mai
multe, din moment ce aface -
rea începe din nou să funcţio -
neze şi îşi plăteşte creanţele. 

Care sunt cele mai complexe
proiecte din ultimii doi ani?

Casa de Insolvenţă
Transilvania a gestionat
procedurile de reorganizare
ale unor companii de

prestigiu, care au reuşit să se
redreseze şi să revină pe profit. 
Primul exemplu de succes pe
piaţa reorganizărilor
româneşti a fost proiectul
Flanco. Societatea a încheiat,
în timp record pentru
România, procesul de
reorganizare judiciară, în
numai 12 luni, compania
reprezentând exemplul de
care România avea nevoie
pentru a delimita insolvenţa
de faliment. Restructurarea
Flanco a fost o premieră atât
prin timpul record, cât şi prin
formula complexă de
achiziţie – parte a planului de
reorganizare. 
Compania Astra vagoane este
unul dintre ultimele exemple
de succes, o reorganizare
începută la finalul anului
2010 şi finalizată în iulie
2012, prin transferul busi -
ness-ului către un investitor
care a mai cumpărat la pachet
şi Meva SA şi Romvag
Caracal. Tranzacţia reprezintă
o soluţie de redresare
integrată: infuzie de capital,
acces la piaţă, echipă de
management şi susţinere din
partea creditorilor. S-a evitat
astfel închiderea a trei
companii, fiecare cu peste o
sută de ani de tradiţie în
industria românească şi au
fost salvate peste 1.500 de
locuri de muncă. 
De asemenea, ne-am ocupat
şi de procedurile de insol venţă
a companiilor Stone Creek,
City Mall, Boom Tv, Alia
Inmobiliaria, Tiago Mall,
Leonardo, Rulmentul Braşov,
Concefa, Romstrade etc. 
În prezent, suntem pe punctul
de a finaliza procedura de reor -
ganizare a librăriilor Diverta.

Anca CHILOM
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Practica dreptului
insolvenţei cunoaşte
un succes limitat în

propunerea şi realizarea
planurilor de reorganizare,
în principiu din cauza lipsei
finanţării investiţiilor sau a
activităţii debitoarei,
propuse a fi efectuate în
perioada de reorganizare.
Reglementarea de la art. 121
din Legea 85/2006 privind
procedura insolvenţei prin
care s-a instituit o prioritate
în caz de faliment în
favoarea finanţatorilor
planului de reorganizare, s-a
dorit a fi un imbold pentru
domeniul finanţării
reorganizării. Din păcate,
modul de reglementare a
generat o izolare a
articolului de lege menţionat
anterior şi în consecinţă, o
lipsă de aplicare a acestuia
în practică. În context,
decelarea condiţiilor
concrete de aplicare a super-
priorităţii în dreptul
românesc este un demers
imperativ. 
Potenţialii finanţatori sunt
reticenţi în privinţa noilor
finanţări în procedură din
cauza lipsei de garanţii
privind recuperarea sumelor
în caz de intrare în faliment.
Din acest motiv, în
contextul deblocării
finanţării în insolvenţă, s-a
introdus art. 121 alin.(1)
care “instituie un rang de
prioritate la distribuire
creditorilor care finanţează
planul de reorganizare”,
chiar faţă de creditorii
garantaţi anterior planului.
Această garanţie
(posibilitatea recuperării
banilor cu „superprioritate”)
venită în întâmpinarea
finanţării planurilor de

reorganizare, din păcate este
mult prea lacunar
reglementată încât să
presupună o aplicare facilă
şi consecventă.
Dintr-o curioasă perspectivă
comparatistă, o scurtă
privire asupra legislaţiei
americane în domeniu
relevă următoarele variante
de finanţare ale unei
companii care continuă
activitatea sa operaţională
(Debtor-in possession-DIP):
(a) finanţarea activităţii
curente cu credit negarantat

care va fi încadrat ca ordine
de prioritate între
cheltuielile curente şi de
administrare a procedurii -
în măsura în care aceasta
este obţinută în afara
activităţii curente sau
finanţatorul doreşte ca
finanţarea să aibă un rang
de prioritate la distribuire
superior cheltuielilor de
administrare şi curente,
operaţiunea nu se va putea
efectua decât cu avizul
instanţei; (b) mult mai
interesant din punct de

vedere juridic este ipoteza
accesării unor creditări, care
urmează a fi garantate cu
bunurile debitoarei; în acest
din urmă caz, cu acordul
instanţei se pot accesa: (1)
împrumuturi pentru care se
vor constitui garanţii pe
bunurile libere de sarcini
din patrimoniul debitoarei,
sau se vor constitui garanţii
reale de rang subsecvent pe
bunuri care nu sunt libere de
sarcini având deja ipoteci,
gajuri sau privilegii
anterioare (mai ales în
condiţiile în care nu există
în patrimoniu bunuri libere
de sarcini, sau bunurile
libere de sarcini sunt
insuficiente), şi (2) finanţări
garantate cu garanţie reală
de acelaşi rang cu garanţiile
anterioare (fiind concurentă
cu acestea) sau prioritară
faţă de garanţiile anterioare.
Aşadar, prevederile art. 121
alin. 11 din Legea
insolvenţei nu reprezintă o
noutate absolută, legislaţia
americană fiind mult mai
timpuriu versatilă în acest
context. Cu toate acestea, în
ceea ce priveşte ipoteza
accesării creditărilor ce
urmează a fi garantate cu
bunurile debitoarei, în
dreptul american, contrar
dispoziţiilor autohtone, o
finanţare care să
dobândească un rang
concurent sau chiar prioritar
faţă de garanţiile reale deja
existente, se poate accesa
condiţionat şi doar cu
autorizarea instanţei. Pentru
a obţine o atare finanţare,
DIP este determinată să
demonstreze că: (a)
împrumutul nu se poate
obţine în alte condiţii decât
cu acceptarea rangului

FINANţARe 
ÎN INSOLveNţă ŞI
„SUPeR PRIORITy”
De vaSiLe goDîNcă-HerLea, 
managing Partner, casa de insolvenţă transilvania SPrL
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superior faţă de garanţiile
vechi – această garanţie va
avea prioritate faţă de
creditorii garantaţi înscrişi
la masa credală, precum şi
faţă de toate cheltuielile
procedurii; (b) există o
protecţie adecvată a
intereselor creditorilor
garantaţi anterior (şi care
printr-o asemenea
operaţiune ar urma să fie
retrogradaţi ca rang) - în
multe cazuri, creditorii
procedurii acceptă aceasta
în schimbul unui pachet de
protecţii suplimentare
specificat în hotărârea
instanţei de aprobare a
finanţării reorganizării. 
Revenind pe domeniul
legislativ românesc,
constatăm un mod deficitar
prin care a fost reglementată
superprioritatea şi, indirect,
una din modalităţile de
finanţare a planului în
Legea 85/2006. Cu toate
acestea, considerăm că art.
121 alin. 11 din Legea
85/2006 permite ca în caz
de faliment, distribuirile de
sume rezultate din
valorificarea bunurilor
grevate de garanţii reale să
se facă cu prioritate în
contul creanţelor garantate
născute în timpul procedurii
insolvenţei după
confirmarea planului, ca
parte componentă a acestui
plan. Puţina doctrină pe
această temă (şi inexistenţa
practică judiciară aferentă)
este de părere că acest
articol reglementează o
adevărată superprioritate a
creditelor acordate în
vederea finanţării
reorganizării, superprioritate
care se manifestă prin
distribuiri de sume în

favoarea finanţatorilor
planului înaintea creditorilor
garantaţi anterior.

Din această perspectivă,
putem decela următoarele
condiţii de aplicare a
prevederii: 

(1) Creanţa garantată să fie
născută „în timpul
procedurii de insolvenţă
după confirmarea planului
de reorganizare” - potrivit
art. 102 din Lege, întrucât
confirmarea planului de
reorganizare este momentul
în care se declanşează
procedura reorganizării,
pentru a beneficia de
superprioritate, creanţa
garantată trebuie să se fi
născut în procedură.

(2) Creanţa să fie parte
componentă planului
confirmat – alin. (6) al art.
95 din Lege prevede faptul
că „planul va specifica
măsurile adecvate pentru
punerea sa în aplicare, cum
ar fi (...) obţinerea de resurse
financiare pentru susţinerea
realizării planului şi sursele
de provenienţă a acestora”.
Reiese că această naştere a
creanţei garantate (cuan tu mu -
l, termenul de rambursare,
garanţiile care se vor consti -
tui pentru a asigura garan -
tarea, precum şi celelalte
condiţii care stau la baza
naşterii executării şi stingerii
raportului juridic ce va sta la

baza creanţei) va reprezenta
una dintre măsurile planului,
care se va regăsi atât în
descrierea mecanismelor
reorganizării, cât şi în buge -
tul de venituri şi cheltuieli şi
în fluxul de numerar al
planului de reorganizare.
(3) Acordarea unei protecţii
adecvate creditorilor
garantaţi anteriori –
conform principiului qui
prior tempore potior iure,
cel care a îndeplinit primul
formalităţile de valabilitate
sau opozabilitate a unui act,
are prioritate faţă de cei care
l-au îndeplinit ulterior.
Axiomă aparent invincibilă,
ea presupune că garanţiile
reale primesc rang în
ordinea înscrierii lor în
registrele de publicitate.
Superprioritatea
reglementată de art. 1211
este o autentică excepţie,
întrucât o garanţie născută
în procedura de reorganizare
va avea prioritate faţă de
garanţiile anterioare
constituite pe bunurile
debitoarei. Însă aplicarea
acestei superpriorităţi nu
poate să fie efectuată fără
limitări, întrucât ar duce la
grave abuzuri şi golirea de
conţinut a garanţiilor
creditorilor garantaţi
anterior deschiderii
procedurii. În context,
printre măsurile de protecţie
adecvată a creanţei cu
garanţie devenită de rang
inferior ca urmare a

confirmării planului
prevăzute de însăşi Legea
invocată, nu excludem
luarea şi a altor măsuri care
ar putea fi demonstrate ca
fiind o protecţie suficientă şi
eficientă.

(4) Implicit, prin
constituirea garanţiei este
imperativ să nu se aducă
atingere principiului
tratamentului corect şi
echitabil al creanţelor
defavorizate (între care se
vor integra şi creanţele
garantate al căror rang a fost
modificat). 
esenţial este ca toate
condiţiile unei finanţări a
planului de reorganizare să
fie negociate cu finanţatorul
şi cu creditorii (dacă se
impune), fiind stabilite
înainte de depunerea
planului de reorganizare,
acestea urmând a fi cuprinse
în planul depus în termen
pentru a fi îndeplinită
cerinţa ca noua creanţă să
fie parte componentă a
planului. Instituirea
garanţiei fiind reglementată
prin plan, iar planul
confirmat având natura unei
hotărâri judecătoreşti
definitive, înscrierea
garanţiei în registrele de
publicitate se va efectua în
temeiul acestei hotărâri
judecătoreşti care este
planul, fără a fi necesar
acordul creditorilor garantaţi
anterior.
Având în vedere toate
aspectele menţionate de lege
ferenda, în mod vădit se
impune o reglementare
amănunţită a acestui
mecanism juridic vital
pentru reuşitele planurilor
de reorganizare. 
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Pentru a fi asigurată
reprezentarea
intereselor creditorilor

în procedura concursuală şi
colectivă a insolvenţei,
prevăzută de Legea nr.
85/2006, legiuitorul a
reglementat instituţia votului
pe care aceştia îl pot
manifesta în cadrul organelor
colective, respectiv în
adunarea creditorilor şi în
comitetul creditorilor. Pe
parcursul derulării
procedurilor de insolvenţă se
poti ivi însă situaţii variate în
care se pune problema dacă
un anume creditor mai este
îndreptaţit să exercite sau nu
dreptul de vot sau situaţii în
care îi este limitat acest drept.
Legea nr. 85/2006 instituie
anumite limitări exprese ale
votului în cadrul comitetului
creditorilor şi adunării
creditorilor. 
O primă limitare este cea
relativă la exercitarea votului
în comitetul creditorilor
atunci cand creditorul ce este
membru al acestui organ
colectiv se află în conflict de
interese cu interesul
concursual al creditorilor
participanţi la procedură (art.
17 alin. 5 din Legea nr.
85/2006). Pentru a nu
restricţiona sau extinde în
mod excesiv domeniul de
aplicare a acestei limitări,
legiuitorul s-a ferit să ofere o
definiţie a conflictului de
interese cu interesul
concursual al creditorilor. În

unele situaţii, acesta este
vădit, însă, în alte situaţii,
aplicarea acestei instituţii lasă
loc la interpretări. 
Pornind de la faptul că un
membru în comitetul
creditorilor nu se poate în
mod real dezice de interesul
pe care îl are în calitatea sa
de creditor, este indubitabil că
întotdeauna votul pe care îl
va exercita va fi cu prioritate
în acord cu interesul propriu.
Caracterul concursual al
procedurii face ca, în mod
natural, toţi creditorii din

procedură să fie într-un
conflict de interese cu ceilalţi
creditori. Instituţia
conflictului de interese cu
interesul concursual nu ar
putea fi aplicată dacă am
pretinde creditorilor să nu
ţină seama de interesul lor
propriu atunci când votează
în comitetul creditorilor sau
să nu voteze prin prisma
acestui interes. Nu trebuie
uitat faptul că legiuitorul
încearcă să asigure o cât mai
bună reprezentativitate a
membrilor comitetului

creditorilor la masa credală
(art. 16 alin. 4), iar acest
organ colectiv este menit să
eficientizeze controlul
creditorilor asupra activitaţii
practicianului în insolvenţă şi
în sine derularea procedurii.
Plecând de aici, pentru a
asigura funcţionarea
comitetului creditorilor în
scopul pentru care legea l-a
instituit, dat fiind că acesta
constituie o excepţie de la
exerciţiul votului, conflictul
de interese cu interesul
concursual ar trebui privit
restrictiv şi aplicat unor
situaţii limitate.

câND exiStă 
coNfLict De iNtereSe

O asemenea ipoteză ar fi
aceea în care, potrivit ordinii
de zi a şedinţei, creditorul ar
fi în situaţia de a exercita
dreptul de vot în scopul
satisfacerii unui interes
exterior procedurii insolvenţei
(conjunctură în care se
prezumă că votul ar fi
exercitat în alt scop decât
acela firesc al oricarui
creditor in procedura
insolvenţei, în contradicţie cu
maximizarea recuperării
creanţelor în procedură şi cu
art. 2 din Legea nr. 85/2006).
Un creditor este, de pildă în
mod evident,  în conflict de
interese, atunci când se pune
problema aprobării de către
comitetul creditorilor al cărui
membru este a încheierii unor

CONSIDeRAţII PRIvIND exeRCITAReA 
DRePTULUI De vOT De CăTRe 
CReDITORI ÎN PROCeDURA INSOLveNţeI

De corNeLiU mUşat, 
manager Juridic, Servicii de restructurare a afacerii, Pwc românia
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contracte de prestări servicii,
de închiriere sau chiar
contracte de vânzare-
cumpărare între debitor si
respectivul creditor sau
persoane pe care creditorul le
controlează sau care îl
controlează pe acesta. este de
asemenea în conflict de
interese cu interesul
concursual creditorul care are
legături de rudenie sau
intercontrol cu persoane
dobânditoare ale unor bunuri
de la debitor (fie este chiar el
un dobânditor al unor
asemenea bunuri) şi se pune
problema exercitării
acţiunilor prevăzute de art. 79
si 80 din Legea nr. 85/2006,
în temeiul art. 81 (2).  O altă
situaţie este aceea în care,
respectivul creditor este rudă
sau are relaţii de intercontrol
cu asociatul majoritar al
societăţii debitoare şi se pune
problema votării măsurii
ridicării dreptului de
administrare în temeiul art.
47 alin. 5 din acelaşi act
normativ.
Situaţia în care se votează
măsuri în care este vădit
faptul că acel creditor nu ar
putea vota decât în interesul
său exclusiv în contextul în
care acea măsură ar fi în
evidentă contradicţie cu a
tuturor celorlalţi creditori
relevă tot un astfel de conflict
de  interese (a se vedea aici
măsuri ce cad sub incidenţa
art. 49 alin. 2 din lege).
În toate aceste situaţii,
conflictul de interese se iveşte
atunci când este vădit că
votul creditorului în comitet
nu mai poate reprezenta
interesele generale ale
creditorilor. Încalcarea
obligaţiei de abţinere şi votul
manifestat în caz de conflict a

fost privită în literatura de
specialitate sub aspectul
conflictului de interese în
care se află administratorii
statutari cu societatea
comercială, cu aplicarea
sancţiunii răspunderii pentru
prejudiciile create, în
conformitate cu Legea nr.
31/1990. Alte sancţiuni-
remediu sunt cele aplicabile
abuzului de drept procesual
(care includ, a priori,
posibilitatea repărarii în
natură a prejudiciului prin
desfiinţarea actului încheiat
cu incălcarea legii. La acestea
am putea adăuga o nulitate a
votului şi deci a hotărârii
comitetului creditorilor
viciată de un asemenea vot,
derivată din   lipsa unui
interes legitim al votului, ca
act de procedură, sau a unei
cauze ilicite a votului ca act
juridic. Toate acestea, ar
trebui raportate şi la dispo -
ziţiile specifice aplicabile din
codul de procedură civilă
pentru nulitaţile virtuale.
Împotriva deciziilor şi
măsurilor comitetului
creditorilor se poate formula
contestaţie la hotărârea
adunării creditorilor în
temeiul art. 17 (6) din lege.
Adunarea creditorilor ar
trebui să regleze orice
asemenea deficient, însa
uneori creditorii reprezentaţi
în comitetul creditorilor află
despre votul în conflict de
interese al unuia sau mai
multor membri şi despre
vătămarea intereselor lor prin
exercitarea votului în conflict
de interese, ulterior aplicării
unei măsuri votate în
comitetul creditorilor, într-o
situaţie în care este vădit atât
conflictul de interese cât şi
vătămarea drepturilor

creditorilor. Într-o atare
situaţie, considerăm că
singura soluţie pentru
repararea în natură a
prejudiciului este desfiinţarea
votului, a deciziei şi a măsurii
pe baza unei cereri adresată
judecătorului sindic în
temeiul competenţelor sale
prevăzute de art. 11 (2) din
Legea nr. 85/2006.

De ce Se LimiteaZă 
DrePtUL De vot

În mod expres, legiuitorul
mai limitează dreptul de vot
în adunarea creditorilor în
care se voteaza un plan de
reorganizare, pentru creditorii
care se află în intercontrol cu
debitorul (art. 100 alin. 5).
Totuşi, legiuitorul permite
votul în cazul în care
creditorii ar primi prin plan
mai puţin decât în cazul
falimentului. Aici, ca şi în
cazul în care un plan este
votat de un creditor care ar fi
defavorizat chiar pană la a nu
primi nimic prin plan,
considerăm că nu se poate
pune problema unei lipse de
interes la exercitarea votului,
întrucât legiuitorul permite
ca, în temeiul principiului
disponibilităţii, părţile să
poată dispune de drepturile
lor în beneficiul unor terţi.
Considerăm însă că votul în
adunarea creditorilor nu mai
poate fi exercitat îndată ce
planul de reorganizare în
temeiul căruia creditorul nu
mai primeşte nimic a fost
confirmat, întrucât acesta nu
va mai putea beneficia de
distribuiri de sume şi prin
urmare nu mai justifică un
interes şi nemaifiind un
creditor îndreptăţit să
participe la procedură (art.

102 alin. 1 coroborat cu 137
alin. 2, cu raportare la art. 3
pct.8). Nici creanţele neîn -
scrise în tabelul de creanţe de
către administratorul
judiciar/lichidator nu pot să
voteze în adunarea
creditorilor, întrucât, chiar
dacă acestea nu sunt neapărat
creanţe afectate de o condiţie
suspensivă, faţă de procedura
colectivă a insolvenţei trebuie
tratate ca atare. 
În fine, deşi legea nu prevede
ca şi în cazul votului în
comitetul creditorilor un
conflict de interese cu
interesul concursual (fiecare
creditor votează exclusiv în
interesul său), considerăm că,
cu titlu excepţional, votul în
adunarea creditorilor (şi
implicit hotârarea adunării
creditorilor impusă prin acel
vot) ar putea fi supus cenzurii
de legalitate prin prisma
abuzului de drept procesual şi
al interesului nelegitim/cauzei
ilicite a votului, atunci cand
este exercitat în mod imoral
şi abuziv de către un creditor
care are ponderea necesară să
îl impună în detrimentul
întregii mase credale şi în
scopuri care îl exced pe cel
firesc, pentru care votul i-a
fost recunoscut. O situaţie
relevantă ar fi, spre exemplu,
aceea în care creditorul
majoritar impune votarea
unei oferte de vânzare directă
individuală a unor bunuri
către un terţ la care are
participaţie majoritară,
respingând totodată cealaltă
ofertă care priveşte o
valorificare la un pret mai
bun şi în condiţii mai bune,
cu toate că oferta respinsă ar
răspunde în mod vădit mai
bine principiului maximizării
averii debitorului.
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vIzIUNeA ŞI FLeRUL 
SUNT PRINCIPALeLe INgReDIeNTe
ÎN ReUŞITA ORICăReI NegOCIeRI

BDO este o forţă mondială, fiind a
cincea firmă de audit şi con sul tan -
ţă din lume. Ce avantaje are BDO
Business Restructuring SPRL prin
faptul că aparţine acestui grup?

Prin apartenenţa ca firmă membră
pentru România la reţeaua BDO,
reţea ce ocupă, într-adevăr, locul
cinci în ierarhia mondială a
firmelor de audit şi consultanţă,
încorporăm în serviciile noastre
cerinţele standardelor profesionale
şi expertiza unei reţele cu peste
54.000 de profesionişti ce
operează prin intermediul a 1.204
birouri în 138 de ţări. Clienţii
BDO beneficiază de servicii la un
nivel distinct, deoarece reuşim să
construim relaţii personale care ne
ajută să înţelegem pe deplin
activitatea lor, nevoile imediate şi
ambiţiile pe termen lung pe care ei
le au. Le oferim clienţilor noştri
soluţii care sunt practice şi aplica -
bile, necomplicate de procese care
nu sunt necesare. Reţeaua noastră
globală furnizează servicii pro fe -
sionale şi de cea mai bună calitate
prin intermediul firmelor naţionale.
Acestea sunt motivele pentru care
clienţii aleg BDO. 

Care au fost cele mai importante
dosare de insolvenţă gestionate de
societatea dumneavoastră în
ultimii ani? Aţi avut şi procese de
reorganizare judiciară finalizate cu
succes? 

Câteva dintre companiile impor -
tante care s-au aflat în portofoliul

nostru în
ultimii ani
sunt: My
Dream
Residence,
Planorama,
Mivan Kier Jv
Ltd (cel mai
sonor caz de
insolvenţă
transfrontalieră
din România),
Ultra Pro
Com puters,
CUPROM,
Trident Trans
Tex, Cefin
România.
Procedurile de
reorganizare
judiciară pe care le gestionăm se
vor finaliza în următorii 2-3 ani,
astfel încât vom putea vorbi despre
finalizare cu succes doar la
momentul împlinirii termenelor de
implementare a planurilor de
reorganizare.

Cum colaboraţi cu celelalte pro -
fesii liberale – executori judecă -
toreşti, evaluatori autorizaţi,
notari, auditori financiari – în
dosarele de insolvenţă pe care le
coordonaţi?

Avem o colaborare strânsă cu
toate profesiile liberale,
activitatea de practician în
insolvenţă presupunând, în
diverse etape, intervenţia
colegilor noştri notari, executori
judecătoreşti, auditori financiari,

evaluatori care au roluri specifice
în diverse faze ale procedurii.

Cât de mult contează flerul şi
viziunea oamenilor de vânzări în
reuşita unui proces de vânzare a
activelor companiilor care au
apelat la procedura insolvenţei?

viziunea şi flerul sunt principalele
ingrediente în reuşita oricărei
negocieri care are ca scop final
maximizarea averii debitoarei.

Care sunt principalele piedici în
calea unui proces de restructurare?

Principala piedică în calea res -
tructurării este, de cele mai multe
ori, debitorul însuşi care nu are
reprezentarea realistă a situaţiei în
care se află. Sunt şi alţi factori
care pot împiedica procesul de
restructurare: imposibilitatea ali -
nierii intereselor tuturor credi tori -
lor către o decizie comună, inci -
dentele procedurale (con testaţii)
care amână, deseori pe perioade
nedeterminate, adoptarea sau chiar
implementarea unui plan de reor ga -
nizare şi lipsa din piaţă a poten ţia -
lelor surse de finanţare a planurilor. 

Cât de mult este afectată economia
românească prin tergiversarea
intrării în insolvenţă a unor
companii de stat care sunt de mult
timp în această stare?

În general, amânarea deschiderii
procedurii insolvenţei, la orice tip
de companie, fie de stat, fie
privată, este de natură să aibă
efecte negative, atât în ceea ce
priveşte posibilităţile de restruc -
turare, cât şi în privinţa parte ne -
rilor de afaceri din piaţă. Punând
aceste efecte la scala unei com -
panii cu capital de stat, impactul
asupra economiei va fi pe măsură.

Anca CHILOM

interviu cu NicULae băLaN, coordinating Partner, bDo business restructuring SPrL 

avem o colaborare
strânsă cu toate
profesiile liberale,
activitatea de
practician în
insolvenţă
presupunând, în
diverse etape,
intervenţia colegilor
noştri notari,
executori
judecătoreşti,
auditori financiari,
evaluatori care au
roluri specifice în
diverse faze ale
procedurii.
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În 2011, o  echipă de profe sio -
nişti în insolvenţă şi comuni -
ca re online a considerat însă
că a venit timpul ca acest
lucru să se schimbe şi a creat
o platformă unică în Româ -
nia: Fairsolve.com, deţinută în
parteneriat de experţii în
insolvenţă gheorghe Piperea,
Mircea Deaconu şi Florian
Mateiţă (asociaţi în societatea
de practicieni în insolvenţă
RomInsolv) şi specialiştii în
comunicarea online Lucian
Despoiu (Kondiment gmbh) şi
Dragoş Stanca (Publyo, Q2M).
Fairsolve.com facilitează
comercializarea online de
bunuri supuse vânzării forţate,
punând în legătură practicienii
în insolvenţă, executorii
judecătoreşti şi instituţiile fi nan -
ciare cu potenţiali cumpă ră -
tori din ţară şi din străinătate. 

DUPă 2 aNi De teStare a Pieţei,
PLatforma fairSoLve.com va
fi reLaNSată PeNtrU a răSPUNDe
şi mai biNe ceriNţeLor Pieţei. 

Dup\ 2 ani de funcţionare,
experienţa acumulată prin
organizarea licitaţiilor online
care s-au desfăşurat pe
Fairsolve.com, a condus la o
mai bună cunoaştere a pieţei
şi a nevoilor acesteia, astfel
încât acum platforma a ajuns
la o versiune îmbunătăţită
(versiunea 2.0.).
Prima schimbare vizibilă este
modificarea design-ului,
toate operaţiunile devenind
astfel mai intuitive şi
eficientizând întreaga
experienţă de navigare.
~n plus, platforma a beneficiat
şi de modificări şi îmbunătă -
ţiri ale modului de funcţio na -
re. Spre exemplu, acum se
emit rapoarte automate în
orice stadiu al licitaţiei, există
o mesagerie internă
securizată ce îi include pe toţi
partici panţii la proces
(vânzători, ofertanţi, creditori
şi debitori), se emit rapoarte
privind gestionarea şi
centralizarea licitaţiilor, a
dosarelor, a cre ditorilor  -
rapoarte ce se vor dovedi
utile în luarea de de ci zii de
management ulterioare.

ce aU De câştigat PracticieNii
îN iNSoLveNţă SaU
cUmPărătorii De Pe Urma
UtiLiZării fairSoLve.com?

Fairsolve.com nu este însă
doar un loc în care practicienii
şi executorii  îşi publică lici -
taţiile pe care le gestionează.
O licitaţie pe Fairsolve.com
este întotdeauna una com -
pletă. există personal dedicat
care sprijină utilizatorii să
com pleteze o descriere amă nun -
ţită a bunurilor care să vină în
ajutorul cumpărătorilor, să
încarce documente relevante
pentru licitaţie şi fotografii ale
bunurilor,  oferind astfel toate
informaţiile de care ar avea
nevoie un client interesat.
Utilizată ca spaţiu virtual pentru
desfăşurarea  licita ţiilor, plat -
for ma generează practicienilor
în insolvenţă şi executorilor
importante economii  logis ti -
ce, de timp şi de personal,
ceea ce înseamnă reducerea
semnificativă a costurilor ge ne -
rate cu desfășurarea licitaţiilor.
În plus, Fairsolve.com aduce
în premieră  componenta de
marketing dedicat unui activ
sau unei categorii de active.
Fiecare licitaţie va beneficia
de activităţi specifice de
promovare menite să facă
cunoscut bunul de vânzare în

orice colţ al lumii. Aceste
activităţi garantează o
expunere maximă a fiecărui
bun prezent pe platformă,
precum şi obţinerea celui mai
bun preţ pentru acesta, con -
firmând orientarea către client
a deţinătorilor platformei.
Noua versiune a platformei va
avea şi o secţiune de articole,
ştiri şi comentarii. Publicul va
afla dintr-un singur loc toate
ştirile de interes şi va putea
citi analize scrise de cei mai
renumiţi specialişti din do me -
niu. Astfel, platforma ajunge
să fie nu doar un spaţiu
dedicat tranzacţiilor online, ci
unul dedicat informării şi spe -
cializării tuturor celor interesaţi.
În plus, Fairsolve.com ver -
siunea 2.0 va permite plasarea
de sigle ale partenerilor şi
prezentări pe site, ca un mod
de a răspunde la solicitările
companiilor ce doresc să se
asocieze cu această platformă.
Fairsolve.com oferă spre
vânzare o mulţime de bunuri
din categorii foarte diverse:
proprietăţi imobiliare (tere -
nuri, case [i apartamente),
utilaje, stocuri de diverse
produse, mobilier, accesorii
de spa, maşini etc. Platforma
a organizat licitaţia online
pentru mall-ul Liberty Center
din Bucureşti şi pentru un
complex turistic din centrul
Ploieştiului, dar şi pentru o
fabrică de mobilă şi o bază de
agrement. 
Fairsolve.com reprezintă
astfel spațiul simplu și sigur
pentru licitații de orice fel: de
la bunuri la afaceri. este o
oportunitate de business în
sprijinul practicienilor în
insolvenţă, executorilor
judecătoreşti, instituţiilor
financiare şi cumpărătorilor
finali de bunuri second hand.

De fLoriaN mateiță,
Partener rominsolv

FAIRSOLve 
UN NOU MOD De A ORgANIzA
șI PARTICIPA LA LICITAțII
în general, proprietăţile sau obiectele puse în vânzare prin procesul de insolvenţă sunt văzute ca reale
oportunităţi. astăzi însă, nu există un instrument transparent prin care potenţialii cumpărători pot căuta
şi achiziţiona bunuri executate silit. chiar dacă pentru vânzarea acestor bunuri se organizează licitaţii,
cumpărătorii sunt în general reticenţi în a participa la un proces care nu oferă transparenţă si vizibilitate.
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eRA De AŞTePTAT CA exPUNeReA 
LA FeNOMeNUL INSOLveNţeI Să FIe 
DIReCT PROPORţIONALă CU exPUNeReA
MASeI CReDALe Pe ReAL eSTATe

Biriş goran are o expertiză
redutabilă în real estate, dovadă
stând o serie de premii naţionale
şi internaţionale. Care sunt factorii
pentru care fenomenul insolvenţei
a lovit aşa de puternic acest sector,
în ultimii 3-4 ani?

era de aşteptat ca expunerea la
fenomenul insolvenţei să fie direct
proporţională cu expunerea masei
credale pe real estate. Fără să intru
prea mult în detalii, în România
am avut de-a face cu un pur efect
de domino, o reflectare fidelă a
marelui crash bancar-imobiliar la
nivel mondial. Fragilitatea
raportului dintre valoarea real-
estate-ului şi capacitatea reală de
susţinere financiară venită dinspre
bănci a pus capăt - şi în România,
ca peste tot în lume - erei în care
visul imobiliar furase minţile
tuturor. După principiul fluxului şi
refluxului, fenomenul era iminent. 

Câtă încredere mai au băncile în
proiecte imobiliare, după ce o
serie de dezvoltatori de ansam -
bluri rezidenţiale şi de mall-uri au
intrat în insolvenţă? Când credeţi
că va reporni motorul finanţării?

Cred că problema ar trebui pusă
puţin diferit: având în vedere că
băncile au facilitat atât măreţia cât
şi decăderea real-estate-ului, eu
cred că aceasta este o întrebare la
care băncile trebuie să răspundă.
ele fiind şi organismele / entităţile
care decid direcţiile proprii de

investiţii, şi nu de
puţine ori fiind şi
cele care lansează
modele
investiţionale. Un
studiu realizat de
PwC apreciază că
încrederea în
domeniul real-
estate se află la un
punct de maxim
faţă de sumbrul
peisaj din 2008
sau 2009. Băncile
vor acorda credite
/ vor investi în
proiecte nu
neapărat de mare anvergură, dar
de o mare necesitate urbanistică,
în proiecte care, atunci când îşi
construiesc business-case-ul, ţin
seama de trend-urile urbanistice,
demografice, sociale reale.
Proiecte serioase, care privesc cu
realism tot ceea ce lipseşte în viaţa
urbană real\: centre culturale,
îmbunătăţiri şi upgrade-uri ale
standardului de viaţă şi siste -
matizări în metropole, aducerea la
standarde moderne a oraşelor
mici. Cu alte cuvinte, băncile vor
căuta, prin lansarea tematicii
urbane, girul - sau garanţia -
autorităţilor locale sau centrale.

ANAF susţine că legea insol -
venţei trebuie modificată astfel
încât firmele în reorganizare să-şi
achite obligaţiile curente către stat
după declanşarea procedurii
insolvenţei. Cum comentaţi?

ANAF este o instituţie aflată în
subordinea guvernului României,
instituţie ai cărei parametri de
eficienţă încep cu gradul de
colectare a taxelor şi impozitelor.
Bineînţeles că în România zilelor
noastre, creşterea resurselor la
bugetul de stat este o prioritate,
însă asta nu înseamnă că, spre
exemplu, nu trebuie meditat
destul de atent la interacţiunea
dintre angrenările comerciale
între firme şi bănci şi intervenţiile
statului în acest proces. 

Ponderea firmelor mici în totalul
insolvenţelor s-a mărit de la 78%
în 2010, la 85% în 2012. Pe de
altă parte,  insolvenţele deschise
în 2012 şi 2013 de către marii
contribuabili au cauzat un minus
la buget de cel puţin 300 de
milioane de lei. Ce lecţii ar trebui
să înveţe managerii români din
aceste dosare?

Nu cred că este vorba doar
despre o lecţie pe care
managementul ar trebui să o
înveţe, pentru că, în cazul
firmelor mici intrate în
insolvenţă, managementul nu a
avut prea multe de spus. Mai
exact, greşelile de management
financiar ale marilor investitori în
real-estate, spre exemplu, au
atras după sine neplata a multor
mii de furnizori mici şi sub-
contractorii lor, situaţie care i-a
adus şi pe aceştia în
imposibilitate de funcţionare.
Dacă nu mă înşel, există un
factor de multiplicare: pentru
fiecare 10 milioane de dolari
expunere a unei firme de mari
dimensiuni, efectul de cascadă a
încetării de plată va crea, în
medie, 100-120 de posi bile
„victime” în rândul furnizo rilor
sau partenerilor contractuali.

Mircea FICA

interviu cu raLUca NăStaSe, Partener, biriş goran

raluca Năstase,
Partener, biriş goran,
este un avocat cu o
experienţă solidă de
ambele părţi ale
„baricadei” -  atât din
perspectiva clientului cât
şi a consultantului – şi
care are în portofoliu
proiecte ce însumează
mai bine de o sută de
milioane de euro.

băncile vor căuta,
prin lansarea
tematicii urbane,
girul - sau garanţia -
autorităţilor locale
sau centrale.
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În acest moment, insolvența
este o modă sau o necesitate? 

e.A.: Fiind o realitate a eco -
nomiei românești, insolvența
apare ca o necesitate, inte -
grată în mecanismul legislativ,
pentru a facilita elimi na rea și
sancționarea entităților aflate
într-o stare critică din cauza
com por tamentului ilicit. 
este menită să protejeze pe
acei debitori care, deşi și-au
desfășurat activitatea în mod
legal, au eșuat pentru motive
care nu le pot fi imputate. 
Insolvența este o necesitate
pentru creditorii care constată
o depre cie re a activității
debitorilor sau înceta rea
plăților din partea acestora.
De asemenea, insolvența este
o modă în rândul debitorilor
care solicită deschiderea
procedurii în scopul de a intra
sub protecția legii fali men tu -
lui, desfășurându-și activitatea
în continuare sub denu mirea
unei alte societăți. În con clu -
zie, putem afirma că insol ven -
ța este o necesitate la modă.

Cum a evoluat numărul
cazurilor de insolvență din
judeţul Prahova? 

I.v.: În ultimii trei ani, în Pra -
hova, un număr mare de com -
panii, unele cu o rezonanță
importantă în economia pra -
ho veană, au intrat în proce -
dura insolvenței. Pentru o
parte dintre acestea, planurile
de reorganizare au avut
succes, iar pentru altele, din
păcate, au eșuat. Ca o noutate,
la începutul acestui an, o com -
panie importantă din Ploiești,
Cablul Românesc SA, a intrat
în insolvență – situație care a
determinat desființarea multor
locuri de muncă. 

e.A.: Având în vedere evolu -
ția economiei românești din
ultimul timp, în cursul anului
2013, este foarte probabil să
continue ten din ța de majorare
a numărului proce durilor de
insolvență. În condițiile eco -
no mice dificile, multe com pa -
nii cu un grad ridicat de înda -
to ra re, vor ajunge să-și de cla re
insol vența. este bine cunoscut
faptul că insolvența „a lovit”
și în companii mari, cu capital
majoritar de stat. Ca și în
celelalte zone ale țării, și în
județul Prahova, Direcția
generală a Finanțelor a avut
și are un cuvânt greu de spus. 

Care sunt principalele pro ble -
me cu care v-ați confruntat?

I.v.: Unul din principalele
aspecte a vizat reprezentarea
creditorilor în încercarea de 
a-și recupera debi te le restante,
pe același plan situân du-se și
asistența legală acordată
persoanelor fizice –
administratori ai unor com pa -

nii aflate în insol ven ță, în pro -
cedura atragerii răspunderii. 
e.A.: Ne-am confruntat și cu
imposibilitatea unor creditori
de a-și recupera creanțele –
motivat de comportamentul
infracțional al unor debitori,
care și-au adus pro priile com -
panii în stare de insol vență, cu
scopul bine deter minat de a nu
achita creanțele restante, înfiin -
țând în același timp noi com pa -
nii, pe numele cărora și-au tran -
sferat activele vechii socie  tăți. 

Ce alte servicii oferi]i? 

I.v.: Încă de la înființare s-a
dorit trasarea unei linii clare
între litigii și consultanță.
“Antonescu & voicu –
Cabinete de Avocat Asociate”

oferă consultanţă juridică
unor companii din domeniul
construcţiilor şi cel al distri bu -
ţiei de bunuri de larg consum. 
De asemenea, dreptul muncii,
reprezintă un domeniu de
mare actualitate, expertiza
avocaților fiind reprezentată
de asistența părților în con -
flicte individuale și colective
de muncă, întocmirea de
contracte de management,
contracte individuale și
colective de muncă, dar și
asistență în orice alte aspecte
legate de protecția muncii. 
e.A.: Avocații cabinetului au
fost implicați în diferite pro -
iecte din domeniul comercial,
inclusiv insolvenţa şi
recuperarea de creanţe, dar şi
din domeniul imobiliar, prin
efectuarea rapoartelor de due-
dilligence imobiliar necesare
achiziționării bunurilor
imobile, având o experiență
bogată în litigiile de drept
comercial, civil şi administrativ.

Care sunt priorităţile `n 2013?

I.v.: Domeniul dreptului afa -
cerilor are un potențial mare
de dezvoltare în zona orașului
Ploiești, si apreciem o con -
tinuare a dezvoltării activității
noastre, dorindu-ne să
creștem numărul colaborărilor
internaționale. În acest mo -
ment avem parteneri serioși
din Olanda, Austria, Croația,
Bulgaria și Polonia, pe care 
i-am consiliat atât în perioada
de început a business-ului în
zonă, cât și ulterior.
e.A.: Ca o concluzie, ariile

de expertiză pe care ne-am
bazat activitatea în 2012 au
fost cele de litigii comerciale,
insolvență și dreptul muncii,
ele fiind prioritare pentru noi
și în 2013. 

interviu cu av. emaNUeLa aNtoNeScU și av. ioaNa voicU, 
antonescu & voicu - cabinete de avocat asociate 

INSOLveNțA 
eSTe O NeCeSITATe
LA MODă

foto: de la stânga la dreapta: av. ioana voicu, av. emanuela antonescu, av. radu vasilescu

adresa: Ploieşti, Str. ştefan cel mare, 
nr. 29, jud. Prahova

tel: 0722-464 148; 0744-533 323
e-mail: office@av-legal.ro
Website: www.av-legal.ro
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FAUR CONSULTINg, 
LICHIDATOR/ADMINISTRATOR
JUDICIAR ÎN PeSTe 400 De CAUze

Faur Consulting IPURL din
Târgu Mureş a fost înfiinţată
în 2007, fiind succesoarea

PF Faur Tiberiu, iar, din 2010, face
parte din asocierea, fără persona li ta -
te juridică, ce a dat naştere grupului
“Casa Faur”. În prezent, Faur Con -
sulting IPURL are o vastă expe rien ţă,
acumulată ca urmare a desem nării,
de-a lungul timpului, în calitate de
lichidator/administrator judiciar în
peste patru sute de cauze, în dosare
aflate pe rol la Tribunalele din Mureş,
Bucureşti, Constanţa, Braşov, Cluj,
Bihor, Hunedoara, ce vizează, în
primul rând, societăţile comerciale
intrate în insolvenţă, iar în al doilea
rând lichidările voluntare. 
“Când am înfiinţat firma, am ur mă -
rit reunirea, sub aceeaşi marcă, a
tuturor activităţilor din domeniul
comercial, practicate în România,
în concordanţă cu reglementările
legislative, având ca scop reali za rea
unei modalităţi de lucru accesibilă

tuturor celor care nu au o pregătire
de specialitate. Acest model este
asemănător celui aplicat prin
contractele de franciză, dar diferă
prin aceea că metoda utilizată este
mult mai eficientă, mai ieftină şi,
totodată, dă posibilitatea găsirii, în
regim de urgenţă, a unor soluţii
prin luarea/aplicarea unor măsuri,
cu celeritate, în numele şi pentru
societăţile, aflate sau nu în difi -
cultate financiară”, a precizat Faur
Tiberiu, asociat unic şi coordonator
al tuturor activităţilor judiciare.
“În prezent, oferim servicii de
consultanţă juridică, management,
mediere, investigaţii prin detectivi
particulari, recuperări creanţe,
contabilitate, lichidare, reorgani -
zare, concordat, mandat ad-hoc,
evaluare de întreprinderi, evaluare
de bunuri mobile şi imobile, inclu -
siv asistenţă în vederea obţinerii
sau chiar acordarea de credite etc.”,
a adăugat el.

viZiUNe Pe termeN LUNg

Planurile de business pe termen
lung vizează dezvoltarea Faur
Consulting IPURL, prin
identificarea unor potenţiali
investitori, în vederea asocierii
sau creării unui parteneriat,
ducând, în final, la un model de
asociere asemănător celui din
cazul unui consorţiu. În acest
sens, la ora actuală, se poartă
discuţii cu firme de profil din
Suedia, Franţa şi germania,
urmând ca, ulterior, să aibă loc o
modificare a denumirii şi
structurii acţionariatului, astfel
încât Faur Consulting IPURL să
se transforme în Casa Faur de
Insol venţă sau Faur Consulting
SPRL.
„Obiectivele noastre sunt, în
primul rând, de sprijin al firmelor
aflate în dificultate, în actualul
context economico-financiar, de
criză profundă. Totodată, ne
preocupă găsirea unei modalităţi
(agreate şi de bănci) pentru
acordarea de credite pentru capital
de lucru, cu sau fără garanţii, în
vederea continuării activităţii, a
păstrării locurilor de muncă şi a
acoperirii creanţelor asupra
debitorului, aflat în dificultate sau
faţă de care s-a deschis procedura
insolvenţei, fiind binecunoscut
faptul că sunt puţine acele firme
care reuşesc să încheie cu succes o
procedură de reorganizare”, a mai
spus Tiberiu Faur. 

o ecHiPă De SPeciaLişti

Din echipă fac parte Faur Lidia-
Rozalia, gustescu Robert-gabriel,
Magenhain werner-Cristian,
Sfîriac  Andrea, Silaghi  Andronic,
Moldovan  Raul, Rendeş  Dorina,
Morariu  Leontina, Fekete  zoltan,
Dan  gabriela, grigorean Constantin.

Anca CHILOM

obiectivele noastre
sunt, în primul rând,
de sprijin al firmelor
aflate în dificultate,
în actualul context
economico-financiar,
de criză profundă 
faUr tiberiU,
asociat unic, faur
consulting iPUrL

telefon/fax: 0365/410.537
mobil: 0745381435

e-mail:
office@casafaur.ro,

faurtiberiu@yahoo.com,
faurconsulting@yahoo.com 

Website:
www.casafaur.ro
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În prezent, structura
organizatorică a
societăţii este concepută

astfel încât să permită
îndeplinirea atri buţiilor
specifice cu eficienţă,
profesionalism şi
competenţă. Management
Consult IPURL are atât
angajaţi proprii, cât şi
colaboratori, persoane
specia lizate în diferite
domenii (avo caţi, evaluatori,
experţi mobi liari/imobiliari,
contabili). 
Societatea dispune de
resursele de timp, financiare
şi umane necesare preluării
dosarului şi bunei
administrări a unei cauze.
Alături de cei trei practicieni
în insolvenţă asociaţi, care
exercită în comun profesia,
societatea colaborează cu
avocaţi cu experienţă în
domeniul co mer cial şi civil
şi are personal auxiliar
salarizat care se ocu pă de
lucrări de secreta ria t, de
relaţia cu diferite instituţii
publice şi private (organele
fiscale teritoriale, direcţiile
economice din cadrul
consiliilor locale, consiliile
judeţene, inspectoratele de
poliţie judeţene, instituţii
bancare, notariate) cu care
practicianul în insolvenţă
poartă corespondenţă pentru
obţinerea diferitelor

documente şi informaţii
necesare bunei administrări
a procedurii insolvenţei. 
De-a lungul timpului, echipa
Management Consult
IPURL a dezvoltat o relaţie
de colaborare cu creditorii,
informându-i permanent cu
privire la stadiul desfăşurării
procedurii, fiind, totodată,
deschişi la propunerile lor,
comunicând cu aceştia prin
orice mijloace care să
asigure celeritatea
procedurii.

În acest moment, societatea
Management Consult
IPURL gestionează un
portofoliu de peste 200 de
societăţi comerciale aflate
sub incidenţa Legii 85/2006
privind procedura

insolvenţei, extizându-şi
activitatea în Ilfov,
Teleorman şi Bucureşti.

Proiecte comPLexe

SC verachim SA (combinatul
chimic); SC Agricola SA
giurgiu (fostul IAS); ISCIP
giurgiu; SC Dunăreana SA
(fabrica de confecţii texile cu
o suprafaţă de 12,8 ha teren şi
7,4 ha construcţii - ţesătorii);
SC Stenyon Com SRL
(fabrica de mezeluri de la
Măgurele); SC Noua eră SA;
SC Sandralact SA (fabrica de
lapte din Adunaţii Copăceni);
SC Agrolimex SA Bolintin
vale (fostele sere din Bolin -
tin); SC Agromixt Toporu; SC
Agrocomb gorneni (avicola
gorneni); Codex Trading and
Consulting (fabrica de
mobilă); SC Daytona SRL;
SC Patra Transervice SRL
(moara din Bolintin vale); SC
ROMSIP SA; SC ANCON
SA (fostul trust de construcţii
proprietar al blocurilor de
garsoniere); SC Prosper
Impex SRL (depozite
comerciale); SC Alex Impex
SRL (depozite comerciale);
SC Hanwoori SRL Bolintin
vale; SC Agromec Cetatea
SA; SC Agromec Izvoarele
SA; SC Agromec ghimpaţi
SA; SC Fluvdrag SA etc.

înfiinţată în urmă cu 12 ani, societatea management consult iPUrL
din giurgiu s-a dezvoltat continuu, echipa de specialişti fiind
implicată, de-a lungul timpului, în proiecte complexe de insolvenţă
şi reorganizare.

PUNCTUL FORTe –
exPeRIeNţA

carte De viZită

avocatul george Preotu,
practician coordonator al
societăţii management
consult iPUrL, este mem -
bru în cadrul baroului
giurgiu începând cu anul
2002. el are o experienţă
bogată în domeniul drep -
tului civil şi comercial,
lucrând în domeniul insol -
venţei şi falimentului încă
din anul 2002, în calitate
de avocat stagiar al ScPa
Preotu & Preotu şi de co -
laborator al manage me nt
consult SrL, ulterior ma -

nagement consult SPrL. 
în această calitate, george
Preotu a fost implicat în
mod direct şi activ în
gestionarea unor societăţi

comerciale de anvergură
din municipiul şi judeţul
giurgiu. el este absolvent
al facultăţii de Drept, în
anul 2001.

management 
consult iPUrL
tel: 0722.220.161; 

0246.217.042
lichidatori@managementconsult.ro
www.managementconsult.ro
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eveniment

eveNIMeNT
IBA LA 
BUCUReŞTI

Uniunea Internaţională a
Barourilor (International Bar
Association) a organizat, în

premieră pentru ţara noastră, în data
de 16 aprilie 2013, la Hotelul

Radisson Blu din Bucureşti, un
seminar pe tema fuziunilor 
şi achiziţiilor, intitulat 

”M&A Roadshow”.La eveniment au
participat aproximativ 80 de avocaţi,
printre vorbitori numărându-se
reprezentanţi ai unor renumite case
de avocatură locale şi internaţionale:
Dentons, Hannes Snellman, Loyens
& Loeff, Noerr, ţuca zbârcea &
Asociaţii şi wolf Theiss.
Organizatorii au pus la dispoziţia
participanţilor prezentări şi sesiuni de
lucru axate pe structurarea tranzac -
ţiilor de fuziuni şi achiziţii, docu -
men tele necesare şi tendinţele pieţei.

Mediatorii trebuie să
fie mai dinamici,
mai activi, să se

promoveze, să convingă
potenţialii clienţi de
avantajele acestei soluţii
alternative de rezolvare a
disputelor. Aceasta a fost
principala concluzie a
primei ediţii a
evenimentului Forumul
Medierii, organizat, joi, 25
aprilie 2013, la Hotel
Novotel, de Legal
Magazin-revista profesiilor
liberale, Clubmediatori.ro
şi BusinessMark. Partenerii
evenimentului au fost
Fundaţia pentru Schimbări
Democratice, Colegiul
Mediatorilor, Andra
Muşatescu Law &
Industrial Property Offices
şi wolters Kluver România.
Conferinţa a fost moderată
de Bogdan Bârligea,
editorial Manager,
Clubmediatori.ro, şi s-a
bucurat de sprijinul
Ministerului economiei şi
al Consiliului Naţional al
Întreprinderilor Private Mici
şi Mijlocii din România.
Tema acestei prime ediţii a
fost ”Medierea,

ingredientul afacerilor
eficiente”. 
La eveniment au participat
aproximativ 80 de invitaţi,
mediatori din Bucureşti 
şi din alte mari oraşe ale
ţării, oameni de afaceri din
indus tria construcţiilor,
turis mului, retail, 

servicii etc., reprezentanţi
ai orga ni za ţiilor patronale
şi ai secto ru lui financiar-
bancar (bănci, societăţi 
de asigurări şi de leasing, 
IFN-uri), avocaţi, 
oficiali ai instituţiilor
guver namentale, presă
economică.

LitigiiLe De mUNcă vor Da De
LUcrU meDiatoriLor

Anca Ciucă, preşedintele
Fundaţiei pentru Schimbări
Democratice, a subliniat că
litigiile de muncă au un
potenţial foarte mare pentru
mediatori. De altfel, această
asociaţie a încheiat recent un
protocol cu o companie
românească importantă, prin
care se vor soluţiona
conflictele de muncă la nivel
naţional. “este nevoie de o
cunoaştere reciprocă şi de o
apropiere între mediatori şi
mediul de afaceri”, a
remarcat Anca Ciucă.

MeDIATORII 
TReBUIe S| FIe
MAI DINAMICI
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oPinia sPecialistului

Ca orice proprietate,
marca necesită
protecţie pentru ca

aceasta să nu se piardă sau
să nu se dilueze. Termenul
de diluare a mărcii este un
principiu abstract ce are o
conotaţie specifică a
acesteia.
Perioada de viaţă a unei
mărci nu este limitată în
timp. valabilitatea unei
mărci este de 10 ani, cu
posibilitatea de reînnoire la
sfârşitul fiecărei perioade de
valabilitate, putând fi astfel
reînnoită la infinit. Dacă
marca nu este reînnoită în
termenul legal, este radiată.
Cu toate că marca reprezintă
un bun incorporal, de multe
ori aceasta poate depăşi ca

valoare mijloacele fixe ale
societăţii comerciale a cărei
proprietate este. 
Nu de puţine ori, marca
trăieşte independent de
societatea a cărei proprietate
este. ea poate fi înstrăinată,
dacă se doreşte. Pe lângă
funcţia ei definită de lege,
de a deosebi produsele unui
comerciant de cele ale altui
comerciant, marca mai oferă
şi garanţia calităţii
produselor pe care este
aplicată. Astfel, în cazul în
care o societate aflată în
procedură de lichidare şi
care are în proprietate o
marcă sau mai multe mărci
şi a beneficiat de un renume
şi o cotă importantă din
piaţă cu privire la produsele
sau serviciile pe care le
oferea societatea comercială,
marca sau mărcile acesteia
sunt atractive pentru persoa -
nele fizice sau juridice, care
sunt interesate de a o achi -
ziţiona. În aceste condiţii,
noul titular se va bucura de
renumele şi clien te la
câştigată de-a lungul tim -
pului de marca respectivă.
Bineînţeles că se pune
întrebarea cu cât se vinde o
marcă, care este valoarea ei
pe piaţă? valoarea unei
mărci poate fi determinată

de persoane specializate care
iau în calcul mai multe
elemente specifice. Această
evaluare presupune un
proces destul de tehnic şi
necesită cunoştinţe de
specialitate.
O dovadă a independenţei
mărcii este şi faptul că
marca poate fi subiectul
gajului. Având o valoare
determinată, ea poate fi
folosită pentru garanţii
bancare sau de orice fel.
este ştiut faptul şi au existat
situaţii când o societate cu
probleme financiare şi-a
înstrăinat marca sub care îşi
comercializa produsele către
un terţ, câştigând din această
tranzacţie lichidităţi prin
care şi-a rezolvat problemele
financiare, iar marca era
folosită de societate în
continuare, prin plata către
noul titular a unei sume de
bani pentru utilizarea fostei
sale mărci.
Sau mai sunt cazuri când o
societate este vândută,
excepţie făcând drepturile de
proprietate industrială ale
acesteia, care rămân în
continuare în proprietatea
vechiului titular, iar noul
proprietar al societăţii
plăteşte o sumă de bani
pentru folosirea mărcii
pentru produsele şi serviciile
societăţii către titularul
mărcii.
Prin cele de mai sus nu am
încercat să epuizăm toate
situaţiile survenite în
practică şi care sunt legate
de marcă şi societăţi în
lichidare, ci numai să ne
referim foarte succint la
scurte aspecte care pot să
intervină şi care pot stârni
interes şi pot da naştere unor
potenţiale întrebări.

de NicoLae mUreşaN, jurist şi
consilier în proprietate
industrială, casele de avocatură
şi de Proprietate industrială
andra muşatescu 

MARCA, SUBIeCT
AL ÎNSTRăINăRII
SAU AL LICHIDăRII
JUDICIARe

marca, prin înregistrare sau folosire, poate să devină proprietate a
unei persoane fizice sau juridice, după caz. Proprietarul, respectiv
titularul unei mărci, poate dispune de aceasta după bunul său plac,
în limitele dictate de lege. 

casele de avocatură şi de Proprietate
industrială andra muşatescu sunt
considerate de publicaţii juridice
cunoscute că “oferă o gamă largă de
servicii juridice corporatiste şi comer -
ciale care includ consiliere privind
dreptul muncii, concurenţei şi Ue, cu
un puternic accent pe Pi” (Legal 500); “reputaţia în domeniul de Pi a atras cu sine un număr de mai
mulți clienți internaţionali, cunoscuţi” care “laudă serviciile de Pi incluzând şi litigii” (Legal 500),
practicând “în frun tea domeniului juridic iP din ro mânia şi are o vastă experienţă în consul tan ţa
acordată în prin cipal socie tăţilor multinaţionale” (Wtr1000), iar Dr. andra muşa tescu este “un expert
în iP de un standard absolut înalt” (Legal 500) şi “un avocat fantastic” (chambers and Partners). 
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departamente, implicarea activă în
deciziile acestora poate creşte
eficienţa. Scopul implicării este de
a evita ca astfel de decizii să
producă efecte juridice nedorite
pentru activitatea companiei.
Departamentul nostru are, în pri -
mul rând, rolul de a se asigura că
toate activităţile companiei sunt în
concordanţă cu prevederile legale
în vigoare. Pe de altă parte, un rol
important constă în a anticipa
eventualele dificultăţi, dar şi de a
soluţiona problemele pe care le
poate ridica aplicarea reglemen tă -
rilor legale în activităţile comer -
cia le sau operaţionale. Ne concen -
trăm pe capacitatea de a gândi din
această perspectivă, de a răspunde
rapid solicitărilor primite în cadrul
companiei şi de a menţine o bună
comunicare, folosind, de
asemenea, un limbaj comun, cu
mai puţine noţiuni juridice.

există anumite particularităţi ale
activităţii departamentului juridic
in-house, în funcţie de domeniul
în care activează compania? Care
ar fi cele din sectorul în care
activează COSMOTe?

Piaţa de telecomunicaţii este
foarte dinamică, cu o competiţie
acerbă, astfel că fiecare operator
încearcă să vină cu oferte noi,
deosebite. COSMOTe România
este o companie recunoscută
pentru premierele sale în ceea ce
priveşte serviciile lansate, fiecare
din ele venind cu noi provocări şi
din punct de vedere legal, pentru
a putea îndeplini într-un mod ino -
vativ toate obiectivele comerciale.

Care au fost problemele cu care 
v-aţi confruntat cel mai des în
ultimii ani? 

N-aş vorbi despre probleme, ci
mai degrabă despre reuşitele
obţinute. De exemplu, 2012 a fost

interviu cu miHaeLa ioNiţă, Legal Division Director, coSmote românia

cu o experienţă de peste 11 ani în industria telecom, mihaela ioniţă conduce divizia juridică a
companiei coSmote românia din anul 2006. în interviul de mai jos, ea vorbeste despre importanţa
departamentului său pentru activitatea operatorului de telefonie, dar şi despre provocările acestui
domeniu de activitate.

PeNTRU NOI, 2012 
A FOST UN AN CU MULTe
PROvOCăRI

Cât de important este
departamentul juridic într-o
companie ce activează pe o piaţă
extrem de concurenţială? Care
este rolul departamentului juridic
în cazul COSMOTe? 

Departamentul juridic din cadrul
COSMOTe România se află în
centrul deciziilor de afaceri/co -
merciale ale companiei. Fie că
este vorba de întâlnirile consiliului
de administraţie sau cele ale altor

coSmote românia
are un departament
in-house cu o
expertiză relevantă
în domeniu, care
oferă consultanţă
juridică pentru toate
zonele de activitate
ale companiei şi care
gestionează cu
succes toate
proiectele şi
acţiunile acesteia.
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un an cu multe provocări, în care
am avut multe lansări co mer ciale,
unde am oferit sprijin şi
consultanţă legală, succese la
nivel de investigaţii, dar şi pro vo -
cări la nivel de reglementare.
Unul dintre principalele motive de
mândrie pentru anul 2012 îl
reprezintă încheierea cu succes a
licitaţiei pentru spectru derulată de
către Autoritatea Naţională pen tru
Administrare şi Regle men tare în
Comunicaţii (ANCOM), prin
oferirea unui management legal în
deplină conformitate cu
obiectivele şi strategia companiei.
Astfel, COSMOTe România şi-a
reînnoit licenţa deţinută în benzile
de 900 MHz şi 1800 MHz şi a
achiziţionat spectru suplimentar în
benzile de 800 MHz, 1800 şi 2600
MHz. În baza acestui spectru
extins, obţinut prin intermediul
licitaţiei, COSMOTe va putea
investi mai departe în dezvoltarea
reţelei de comunicaţii mobile,
asigurându-se că va continua să
răspundă nevoilor consumatorilor
în materie de servicii de calitate,
bazate pe tehnologii avansate. 
O altă reuşită de anul trecut a fost

finalizarea, fără aplicarea de san -
cţiuni, a investigaţiei Con si liului
Concurenţei privind distribuţia de
cartele prepaid. vorbim despre
primul dosar din istoria României,
în care o inves tigaţie de acest gen

este închisă prin intermediul unei
proceduri excepţionale, respectiv
accepta rea unui angajament din
partea com paniilor în cauză. A fost
un caz dificil de instrumen tat, un
caz prin care se creează un
precedent important în apli carea
dreptului concurenţei în România.

COSMOTe are un departament
juridic in-house. este acesta
suficient pentru acoperirea întregii
cazuistici cu care se confruntă
compania?

COSMOTe România are un de -
par tament in-house cu o expertiză
relevantă în domeniu, care oferă
consultanţă juridică pentru toate
zonele de activitate ale companiei
şi care gestionează cu succes toate
proiectele şi acţiunile acesteia. Cu
titlu de excepţie, în funcţie de na tu -
ra anumitor cazuri, acestea se pot
externaliza la case de avoca tură,
însă aceasta reprezintă o mică parte
din activitatea pe care o desfăşoară
departamentul legal al COSMOTe.

Care este cea mai mare provoca re
în acest an pentru directorul
diviziei juridice a COSMOTe?

Cea mai mare provocare, pe care o
avem de altfel în activitatea de zi
cu zi, o reprezintă atingerea inte -
resului comercial, îmbinând cu
succes interesele tuturor stakehol -
de rilor, prin găsirea de soluţii ino -
vatoare şi creative în situaţii noi,
fără existenţa unor precedente le -
ga le, a unei practici deja stabilite.

Anca CHILOM

coSmote în românia

coSmote românia, membră a grupului coSmote, s-a lansat pe piaţa româ nească în
decembrie 2005; 
La sfârşitul lunii decembrie 2012, coSmote înregistra 6,3 milioane de clienţi, din care 24,8%
abonaţi, atingând o cotă de piaţă de 24,5%. Segmentul de business a crescut în t4 2012, cu 32%
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, în timp ce baza de clienţi 3g s-a majorat cu 7%
în acelaşi interval de timp;
în 2012, veniturile companiei au rămas stabile comparativ cu 2011, la valoa rea de 462,8
milioane de euro. marja proformă ebitDa (câştiguri opera ţionale înaintea dobânzilor, taxelor şi
amortizărilor) a crescut cu 4,4 puncte procentuale, la 25,8% versus 2011, reflectând
îmbunătăţiri operaţio nale semnificative. valoarea ebitDa s-a ridicat la 119,5 milioane de euro,
crescând cu 19,4% comparativ cu anul anterior;
coSmote românia investeşte constant în dezvoltarea lanţului său de distribuţie naţională,
care, la finalul lunii decembrie 2012, consta în aproxi mativ 550 de puncte de vânzare în
întreaga ţară;
în prezent, coSmote oferă acoperire pentru peste 99% din populaţie şi pentru aproximativ
90% din teritoriul ţării;
La sfârşitul lunii decembrie 2012, coSmote românia oferea viteze de descărcare de până la
43,2 mbps pentru internetul mobil în 74 oraşe impor tante din ţară, reprezentând peste 41% din
populaţie. mai mult, clienţii se puteau bucura de viteze de până la 21,6 mbps în tehnologia
HSPa+, în 147 de oraşe din ţară. în total, serviciile 3g acoperă peste 68% din populaţia româniei.

mihaela ioniţă este
executive Legal
Director cosmote,
începând din 2006. ea
are o experienţă de
peste 14 ani în drept
comercial, din care 11
ani de expertiză în
industria de
telecomunicaţii. 
Pe lângă
managementul de
business şi consultanţa
juridică, experienţa
profesională a mihaelei
ioniţă include şi acţiuni
de fuzionare şi
achiziţie, integrări
operaţionale şi alte
proiecte complexe.
înainte de a se alătura
coSmote românia,
mihaela ioniţă a ocupat
diverse poziţii în cadrul
unor companii
multinaţionale precum
Deloitte romania,
orange romania şi
grawe romania.
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avocatura de Business din timişoara

HR și executare silită, de un
assistant manager, un office
manager și mai mulți interni
recrutați în principal dintre
studenții Facultății de Drept din
cadrul Universității de vest din
Timișoara.
echipa profesională este
structurată în trei divizii-
Consultanță, Litigii și
Compliance- fiecare dintre
acestea cuprinzând mai multe
domenii de practică, principalele
dintre acestea fiind: Tax; 
energie și Resurse minerale;
Real estate, Construcții și PPP;
Insolvență; M&A și Corporativ
Comercial; Muncă și Securitate
socială.

coLaborare 
cU UN biroU rePUtat 
De coNSULtaNți fiScaLi

Hațegan Law Office acordă o
atenție deosebită dezvoltării
Departamentului de Tax, știut
fiind că, în România, relația cu
autoritățile fiscale este de cele
mai multe ori sinuoasă.
„Frecventele modificări legisla -
tive și dificultatea purtării unui
dialog cu autoritățile statului au
condus nu arareori la aplicarea
unor amenzi ridicate ori la des -
chiderea unor dosare în instanță,
ce au afectat grav societățile
comerciale implicate. În conse -
cință, indiferent de tipul de acti -
vitate derulat, toate companiile
sunt interesate de aspectele
fiscale implicate. Tocmai pentru
a veni în întâmpinarea clienților
noștri, ale căror solicitări
implică de multe ori și
cunoștințe ce exced sferei
noastre de compe tență, fiind mai
degrabă tehnice, colaborăm cu
un birou reputat de consultanți
fiscali, împreună cu care găsim
soluții integrate”, a specificat
Ioana Hațegan.

15 co-ecHiPieri 
biNe Preg|ti}i {i eNtUZia{ti

„Felul în care am crescut și ne-
am organizat a fost cu siguranță
influențat de experiența
acumulată de noi în străinătate,
motiv pentru care am
implementat o structură deja
consacrată în marile firme de
avocatură din Occident. Astfel,
prima etapă prin care trec
avocații în biroul nostru este
aceea de asociat junior, apoi
senior, și în final partner, cu
precizarea însă că, indiferent de
poziția ocupată la un moment
dat, o cerință esențială este
aceea de a fi bine pregătiți
profesional și entuziaști, oameni
care să facă această profesie cu
pl\cere”, ne-a mărturisit Ioana
Hațegan. 
La acest moment, Biroul
Hațegan are un managing partner
– Ioana Hațegan, trei parteneri –
Alina Iozsa, Andreea Iancu și
Ruxandra Bizera și 11
colaboratori ce lucrează în
echipe coordonate de parteneri.
Întreaga echipă este sprijinită și
de doi Of counsels specializați în

HAțegAN LAw OFFICe - 
UN SPIRIT eLegANT șI
INOvATIv ÎN AvOCATURA
De BUSINeSS
ioana Hațegan a reușit să consolideze în timișoara o societate de avocatură performantă, inovativă și
elegantă, cu un birou situat într-o clădire din secolul xix declarată monument istoric și clienți
prestigioși. acest succes are la bază modelul occidental de organizare a cabinetului, model structurat
după o experiență fructuoasă într-o firmă de avocatură din Heidelberg (germania). Hațegan Law
office are un sediu secundar în bucurești și se pregătește să se extindă în alte orașe mari din țară și,
de ce nu, în străinătate.

ioana Hațegan

am știut întotdeauna că avocatură nu înseamnă doar
cunoasterea temeinică a legislației, ci și găsirea unor soluții
creative la problemele prezentate nouă, iar rezultatul a
confirmat așteptările: proiecte interesante și complexe, soluții
pe măsură, legături puternice între noi și clienți și un grad
`nalt de motivare de a continua în același fel.
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LegătUri Pe termeN LUNg 
cU cLieNții

Pentru ca o firmă de
avocatură să ajungă în nouă
ani de la un avocat la o
echipa de 15, de la un
client la un portofoliu care
cuprinde cei mai mari
investitori din zona de vest
a țării și nu numai, este
nevoie de multă
creativitate, aprofundare și
implicare, o gândire out of
the box. „Am știut
întotdeauna că avocatură nu
înseamnă doar cunoa[terea
temeinică a legislației, ci și
găsirea unor soluții creative
la problemele prezentate
nouă, iar rezultatul a
confirmat așteptările:
proiecte interesante și
complexe, soluții pe
măsură, legături puternice
între noi și clienți și un
grad `nalt de motivare de a
continua în același fel”,
explică Ioana Hațegan.

SeDiU moDerN îNtr-o cLăDire
DiN SecoLUL xix DecLarată
moNUmeNt iStoric

Sediul principal al Biroului
Hațegan este în Timișoara,
str. Ady endre, Nr. 1, într-o
superbă clădire din secolul
xIx declarată monument
istoric, situată în cartierul
Iosefin - unul din cele mai
vechi cartiere din orașul de
pe Bega. 
Având în vedere arhitectura
clădirii, s-a păstrat același
aer clasic și distins și în
amenajarea interiorului.
„Am apelat deci la arhitecți
specializați în restaurări și
am urmat întocmai sfatul
lor: să păstrăm cât mai mult

posibil din materialele și
obiectele originale.
Rezultatul? Chiar de la ușa
de intrare din lemn masiv se
impune spiritul elegant și
rafinat pe care dorim să îl
păstrăm în tot ceea ce
facem”, a subliniat Ioana
Hațegan.

Programe Soft De ULtimă
geNerație Și o bibLiotecă
imPreSioNaNtă

Fiecare membru al echipei
Hațegan Law Office
folosește calculatoare și
programe soft de ultimă
generație, în sediu fiind
instalate sisteme de
siguranță IT care asigură
confidențialitatea datelor la
cele mai înalte standarde.
Totodată, biroul dispune de
o sală de conferință dotată
cu tehnologie de vârf ce
permite organizarea de
seminarii și videoconferințe.
De asemenea, biroul se
mândrește cu o bibliotecă
impresionantă, aflată în
permanentă actualizare cu
publica]ii recente,
jurisprudență națională și
comunitară, precum și cu
reviste de specialitate. 

aSiStarea cLieNțiLor 
atât îN bUcUreȘti, 
cât Și îN reStUL țării

„Hațegan Law Office a
derulat o serie de proiecte
atât în Capitală, cât și în
țară, în funcție de nevoile
clienților. În măsura în care
acest lucru se va impune,
suntem pregătiți să
deschidem și formal, sedii
secundare, în alte orașe mari
din țară și, de ce nu, în afara
țării”, afirmă Ioana Hațegan.

SUPort JUriDic 
PeNtrU “bUSiNeSS etHicS 
aND aNticorrUPtioN”

Ioana Hațegan ne-a spus că
multe companii multina țio -
nale au început să introducă
în țara noastră programe de
compliance sub denumirea
de “business ethics and
anticorruption”, programe ce
presupun monitorizarea
activităţii subsidiarelor lor
din România. Hațegan Law
Office oferă suport juridic
pentru implementarea unor
astfel de programe. Pe scurt,
prin intermediul acestor
programe, se dă posibilitatea
oricărui angajat sau
colaborator al acestor
companii să raporteze firmei
mamă orice neregularitate pe
care o constată în România:
furturi, abuzuri, acte de
corupție, măsuri abuzive în
dreptul muncii, nepotisme
sau alte favorizări, de diverse
feluri, pentru a păstra un
control asupra fenomenului
de corupție și, până la urmă
asupra pierderilor și
scurgerilor financiare sau de
produse. 

membrU excLUSiv Pe româNia
a aLfa iNterNatioNaL – 
gLobaL LegaL NetWork

Hațegan Law Office este
membru exclusiv pe
România a Alfa
International – global Legal
Network, o rețea de firme de
avocatură reprezentată în
150 de țări din lume.

Mircea FICA

alina iozsa

andreea iancu 

ruxandra bizera
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valeriu r\u]\ este avocat `n baroul timi[ din anul 1974, de la absolvirea
facult\]ii de Drept a Universit\]ii alexandru ioan cuza din ia[i. ~n ultimii ani,
a `ndeplinit o serie de func]ii administrative `n cadrul baroului, fiind la al 
iv-lea mandat de membru `n consiliul baroului [i, de peste opt ani, [eful
Serviciului de asisten]\ Judiciar\. De asemenea, `n ultimii zece ani a fost
cooptat `n comisiile de supraveghere, corectare [i solu]ionare contesta]ii ale
examenelor de admitere `n profesia de avocat [i definitivat. La sfâr[itul
anului 2012 a fost ales Decan al baroului timi[, având un mandat de patru ani.

vOI ADUCe UN SUFLU
NOU ~N ACTIvITATeA
BAROULUI

Alegerea dumneavoastr\ `n
func]ia de Decan al Baroului
Timi[ a fost privit\ ca o mare
surpriz\. Care au fost atuurile
dumneavoastr\ `n timpul
campaniei? Ce reprezint\ pentru
dumneavoastr\ aceast\ respo n -
sabilitate de a coordona acti -
vitatea a peste 800 de avoca]i?

Alegerea subsemnatului `n func]ia
de Decan al Baroului Timi[ a fost
apreciat\ de mass media local\
ca surprinz\toare, `n opinia mea,
doar prin prisma diferen]ei mari

de voturi ce s-a consemnat la
finalul procesului electoral; chiar
dac\ porneam cu [ansa a doua
neavând sus]inerea fostului
decan, sau lipsindu-mi anumite
recunoa[teri univer sitare, am
crezut permanent `n [ansa mea
având ca atuuri principale o
activitate la bar\ `n care am
acumulat o bogat\ experien]\,
apoi o implicare [i participare
timp de 4 mandate, `n calitate de
consilier, `n via]a Baroului, cunoa[ -
terea sistemului cu preten]iile [i
aspira]iile colegilori, [i nu `n

ultimul rând, o conduit\
colegial\ sincer\ [i corect\.
evident, succesul subsemnatului
`n alegeri s-a datorat [i moda -
lit\]ii sui-generis de mobilizare a
corpului avoca]ial, personal
adoptând clasica campanie de a
discuta direct, personal, cu cât
mai mul]i colegi [i am convins
c\ sunt un om capabil, matur,
onest, dovada cea mai elocvent\
fiind conduita mea anterioar\ ce
se `ntinde pe o perioad\ de 38 de
ani de avocatur\.
Sunt con[tient c\ ob]inerea
demnit\]ii de Decan `nseamn\ o
mare responsabilitate, ce
presupune atât cunoa[terea
sistemului `n care ai crescut, dar
[i a preten]iilor colegilor ce ]i-au
`ncredin]at votul astfel `ncât s\
asiguri un echilibru `ntre aspira]ii
[i necesit\]i, s\ po]i proteja
profesia de avocatura clandestin\
ce continu\ s\ diminueze
clientela noastr\, s\ asiguri
demnitatea profesiei de avocat `n
fa]a celorlalte organe implicate
`n realizarea actului de justi]ie.

Printre obiectivele dumnea voas tr\
principale se g\sesc combaterea
avocaturii clan destine, ap\rarea
demnit\]ii de avocat `n fa]a
organelor de justi]ie, plafonarea
`ncas\rilor din oficii [i
`nfiin]area unei case de credit [i
ajutor reciproc a avoca]ilor.  Ce
strategii punctuale ave]i pentru
fiecare obiectiv [i când crede]i
c\ vor fi `ndeplinite?

Am pledat `n perioada alegerilor
pentru asigurarea cât mai urgent
a unui venit decent pentru tinerii
avoca]ii, recurgând `n principal,
la restructurarea sistemului de
asisten]\ judiciar\ prin cuprin -
derea a cât mai mul]i colegi `n
acordarea acestui fel de asisten -
]\, prin plafonarea veniturilor
celor ce au reu[it prin mijloace

Sunt con[tient c\
ob]inerea demnit\]ii
de Decan `nseamn\ o
mare responsabili ta te,
ce presupune atât
cunoa[terea
sistemului `n care ai
crescut, dar [i a
preten]iilor colegilor
ce ]i-au `ncredin]at
votul astfel `ncât s\
asiguri un echilibru
`ntre aspira]ii [i
necesit\]i, s\ po]i
proteja profesia de
avocatura
clandestin\ ce
continu\ s\
diminueze clientela
noastr\, s\ asiguri
demnitatea profesiei
de avocat `n fa]a
celorlalte organe
implicate `n
realizarea actului de
justi]ie.

interviu cu vaLeriU răUță, Decanul baroului timiș
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mai mult sau mai pu]in ortodoxe
s\ fie delega]i la oficii, prin e[a -
lonarea unor taxe profesio nale,
nu `n ultimul rând sus]in ideea
`ntrajutor\rii colegilor mai tineri
prin constituirea unui fond mu -
tual sau a unei case de credit [i
ajutor reciproc a avoca]ilor, dar,
recu nosc, `ntâmpin greut\]i `n
g\sirea unor resurse financiare
de `nce put pentru formarea unui
fond.

Cum colabora]i cu Consiliul
Baroului [i cu Casa de Asigur\ri
a Avoca]ilor Timi[?

Pot spune c\-n scurta perioad\
de când am fost ales, cu sprijinul
consilierilor, am implementat un
nou regulament de organizare [i
func]ionare a serviciului de
asisten]\ judiciar\ ale c\rui
rezultate sunt deja palpabile. Am
revigorat cât de cât activitatea
Asocia]iei  Tinerilor Avoca]i prin
cooptarea reprezenta]ilor acesteia
la realizarea de activit\]i de
interes comun: Balul Avoca]ilor
Baroului Timi[, Raliul Juri[tilor
din jude]ul Timi[. ~n ceea ce
prive[te colaborarea cu Filiala
Timi[ a CAA, am decis ca `n
fiecare lun\, `n ultima [edin]\ de
consiliu, s\ fie invitat s\
participe domnul Pre[edinte al
Filialei, pentru a prezenta situa]ia
debitorilor dar [i de a face pro pu -
neri [i a adopta m\suri comune
ce ar privi sistemul de pensii.

~n ultimii 10 ani au intrat `n
Baroul Timi[ aproape 40-50 de
tineri avoca]i anual. ~n toamna
anului trecut au intrat sub 30.
Cum crede]i c\ va evolua
num\rul noilor intra]i, ]inând
cont de cerere [i ofert\, dar [i de
num\rul ridicat al absolven]ilor
de Drept din cadrul Universit\]ii
de vest [i din cadrul Universit\]ii
Tibiscus?

~n condi]iile `n care accesul `n
profesie `n ultimii doi ani s-a
confruntat cu aplicarea siste mu -
lui de selec]ie gril\, num\rul
stagiarilor a cunoscut o sc\dere
sim]itoare, ceea ce va con duce
inevitabil la o concu ren ]\ acerb\
la admiterea din toamn\, `ntre
proaspe]ii absol ven]i [i cei
r\ma[i din anii trecu]i,
concuren]\ sper benefic\ prin
reu[ita celor mai bine preg\ti]i.

De curând s-a constituit Curtea
de Arbitraj Profesional de pe
lâng\ Baroul Timi[. Care este
menirea acestui organism?

F\r\ fals\ modestie, pot afirma
c\ `n mandatul subsemnatului s-a
constituit faptic [i a demarat
activitatea Cur]ii de Arbitraj de
pe lâng\  barou, cu gândul la
solu]ionarea amiabil\ a
diferendelor ap\rute `ntre
diversele forme de exercitare a
profesiei de avocat.

A]i participat recent la Congresul
Avoca]ilor din Serbia. Ce
asem\n\ri [i deosebiri exist\
`ntre sistemele juridice [i `ntre
modul de organizare a barourilor
de avocatur\ din cele dou\ state? 

~n plan extern, am avut
desosebita onoare de a fi
invitatul Camerei Avoca]ilor din
Novi-Sad [i Pancevo, la primul
Congres al avoca]ilor din Serbia
ce s-a ]inut la Belgrad `n
perioada 2 - 3 martie 2013 [i pot
spune c\ Baroul Timi[ s-a
bucurat de aprecierea cuvenit\ `n
condi]iile `n care desf\[ur\m din
anul 1999 o activitate de con -
lucrare/colaborare cu cele dou\
camere de avocati din Serbia.
Chiar dac\ prin evolu]ia istoric\
diferit\ parcurs\ de România [i
Serbia, sistemele de drept nu au
prea multe elemente comune, se
fac eforturi de implementare, cel
pu]in `n legisla]ia avoca]ial\
sârb\, a unor institu]ii deja create
`n cea român\, cum ar fi asis -
ten]a judiciar\ sub forma celei
ajutorului public judiciar `n
materie civil\, a celei solicitate
de organele adminis tra ]iei
publice, dar mai ales adop tarea
unui sistem de pensii privat.
evident c\ s-au purtat discu]ii cu
referire la adoptarea unei legis la ]ii
compatibile cu cea din Uniunea
european\, partea sârb\ fiind
v\dit interesat\ `n `ndeplinirea
unor condi]ii de preaderare `ntre
care figureaz\ [i reforma justi -
]iei, iar partea român\ ar putea
`ndeplini rolul unui moderator.

Care sunt bucuriile care v\
lumineaz\ via]a, `n afara
profesiei? Ce dorin]e ave]i pe
plan personal?

Sub aspect personal, pot spune c\
sunt bucuros c\ am un fiu ce-mi
asigur\ o anume continuitate
profesional\ [i pentru viitor sper
s\-mi onorez cât mai multe din
proiectele propuse `n campania
de alegeri, s\ aduc un suflu nou
`n activitatea baroului.

Mircea FICA

Sus]in ideea
`ntrajutorarii
colegilor mai tineri
prin constituirea
unui fond mutual sau
a unei case de credit
[i ajutor reciproc a
avoca]ilor, dar,
recunosc, `ntâmpin
greut\]i `n g\sirea
unor resurse
financiare de `nceput
pentru formarea
unui fond.

Num\rul total al
avoca]ilor `nscri[i `n

baroul timi[ la
01.03.2013 era de

814, din care circa
500 sunt femei.
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vOM ReINTRODUCe
CONCURSUL 
De ADMITeRe

Care este patrimoniul actual al
Facultății de Drept și științe
Administrative din Timișoara,
instituție care a aniversat, în 2012,
20 de ani de la înființare?  

În sine, aniversarea a 20 de ani de
la înfiinţarea unei facultăţi ar putea
părea expresia unui festivism
artificial. În realitate, însă, cele
două decenii de când fiinţează
Facultatea de Drept în Universi -

tatea de vest din Timişoara nu
numai că se suprapun cu istoria
densă a învăţământului juridic
românesc „post-revoluţionar”, dar
reprezintă o etapă de o importanţă
care va fi greu de egalat în istoria
proprie a facultăţii.
Facultatea de Drept din Timişoara
a devenit, în acest răstimp, o
instituţie valoroasă de învăţământ
superior juridic, atât prin numărul
de studenţi, respectiv de absol ven ţi

integraţi socio-profesional, cât şi
prin aportul profesorilor săi la pro -
movarea ştiinţei juridice în România.
vorbind despre patrimoniul uman
al facultăţii, pot să vă spun că
acesta numără astăzi peste 2.000
de studenţi la cele trei cicluri de
studii universitare: licenţă,
masterat şi doctorat. În cei 20 de
ani de activitate ai Facultăţii de
Drept din Timişoara, 17 promoţii,
cuprinzând peste 3000 de
studenţi, i-au absolvit studiile de
licenţă. Studiile de masterat au
fost absolvite de 13 promoţii,
reunind peste 1.000 de studenţi.
De ase me nea, la şcoala doctorală
a facul tăţii au obţinut titlul de
doctor în drept aproape 100 de
specialişti în domeniu. 
Credinţa mea sinceră este că cele
puţin peste 40 de cadre didactice
ale facultăţii, studenţii şi absol -
ven ţii ei cei mai prestigioşi au
integrat Facultatea de Drept din
Timişoara în elita învăţământului
superior juridic românesc.
Obiectiv privind lucrurile, suntem
în prezent parte a Hexagonului
Facultăţilor de Drept din
România, alături de facultăţile de
drept din Bucureşti, Cluj-Napoca,
Iaşi, Sibiu şi Craiova, publicăm
cărţi şi articole în cele mai presti -
gioase edituri şi reviste din ţară,
organizăm într-o manieră constan tă
Conferinţele Facultăţii de Drept,
simpozioane şi sesiuni ştiinţifice
naţionale şi interna ţio nale, punem
la dispoziţia studenţilor facilităţi
moderne de studiu şi susţinem
participarea lor la programe de
studii, manifestări ştiinţifice şi
concursuri de speciali tate pe plan
european şi internaţional.
Cât despre cealaltă latură a
patrimoniului facultăţii, inventarul
său cuprinde, începând cu anul
2000, un sediu modern (în
imediata apropiere a căruia este
edificat un hotel studenţesc şi un
restaurant universitar), care pune

credinţa mea sinceră
este că cele puţin
peste 40 de cadre
didactice ale
facultăţii, studenţii
şi absol ven ţii ei cei
mai prestigioşi au
integrat facultatea
de Drept din
timişoara în elita
învăţământului
superior juridic
românesc. 

interviu cu LUciaN bercea, Decanul facultății de Drept și Științe
administrative, Universitatea de vest din timișoara
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la dispoziţia studenţilor şi a
profesorilor amfiteatre, săli de
seminar, laboratoare de
informatică şi criminalistică, o
bibliotecă, o sală de lectură, o sală
de conferinţe şi o librărie. Sunt
întrunite, aşadar, premisele unei
vieţi universitare autentice.

Prin ce se diferențiază această
instituție de alte facultăți de Drept
din țară?  

Întrebarea mă pune în dificultate,
din mai multe motive. Pe de o
parte, pentru că Facultatea de
Drept din Timişoara este o
instituţie tânără, care în primii săi
20 de ani de viaţă nu a urmărit să
se diferenţieze în vreun fel de
celelalte facultăţi cu tradiţie în
predarea dreptului, ci, dimpotrivă,
să intre în rândul lor. Când spun
„celelalte facultăţi de drept”, mă
refer, deci, la elita învăţământului
superior juridic românesc şi las
deoparte facultăţile care şi-au fixat
exclusiv standarde financiare,
ignorându-le pe cele academice.
Ceea ce confirmă reuşita noastră
sub acest aspect este, aşa cum
arătam chiar de la început,
cooptarea facultăţii în Hexagonul
Facultăţilor de Drept din
România, alături de cele 3
facultăţi de drept cu tradiţie din
România (Bucureşti, Cluj-Napoca,
Iaşi) şi de alte 2 facultăţi de drept
de prestigiu, însă cu o istorie mai
recentă (Sibiu şi Craiova). 
este adevărat, totuşi, că după 20
ani de viaţă şi după câştigarea
statutului de şcoală de drept
recunoscută la nivel naţional, se
cere ca acest statut să fie într-un
anume fel particularizat. Or, în
această perspectivă, în opinia mea,
direcţiile de cercetare ale
profesorilor facultăţii, conferinţele
naţionale şi internaţionale care
valorifică rezultatele ştiinţifice la
edituri de prestigiu, implicarea

instituţiei în mediul socio-
economic la nivel regional sau
performanţele studenţilor în
competiţiile ştiinţifice interna ţio -
nale sunt cele care îşi pun am -
pren ta asupra identităţii Facultăţii
de Drept din Timişoara în raport
cu instituţiile similare din ţară. 

Ce strategie de dezvoltare pe
termen mediu și lung are
facultatea și cu ce argumente
atrageți noi studenți?  

Aşa cum spuneam, facultatea se
află, deopotrivă, într-un proces de
consolidare a poziţiei dobândite,
precum şi într-unul de creştere a
vizibilităţii sale în plan naţional şi
internaţional.
Cred că nu este lipsit de interes să
fac un bilanţ al contribuţiei
absolvenţilor noştri la
consolidarea statutului de
excelenţă al facultăţii: pe plan
naţional, aceştia se clasează în
mod constant, încă de la primele
promoţii, în primele 5 sau 6 locuri
la concursul de admitere la
Institutul Naţional al Magistraturii
şi obţin rezultate remarcabile la
examenele de admitere în celelalte
profesii juridice. Mai mult, în
sesiunile din 2012 ale acestor
concursuri şi examene, absolvenţii
Facultăţii de Drept din Timişoara
s-au situat pe locul 4 la nivel
naţional atât la concursul de
admitere la Institutul Naţional al
Magistraturii, cât şi la examenul
de admitere la Institutul Naţional
de Pregătire şi Perfecţionare a
Avocaţilor.
Remarcabil este, pentru o
facultate tânără ca a noastră, că,
pe plan european, profesorii săi au
dezvoltat şi susţin relaţii de
cooperare universitară cu facultăţi
de drept din Franţa (Paris I
Panthéon-Sorbonne, Montpellier),
Marea Britanie (Kent), Italia
(Bologna, Padova, Udine),

Ungaria (Budapesta, Pécs,
Szeged) sau Serbia (Belgrad,
Novi Sad). Mi se pare important
să adaug că nu este vorba de
simple vizite colegiale de
curtoazie, ci de integrarea
cursurilor profesorilor noştri în
planurile de învăţământ ale
masteratelor unor facultăţi din
străinătate, de invitaţii de a preda
anual în cadrul unor şcoli de vară
comune, finanţate din programe
europene, de susţineri de prelegeri
în cadrul şcolilor doctorale
internaţionale, de participarea în
comisii de susţinere a disertaţiilor
masterale ale unor universităţi de
prestigiu. Or, mobilitatea
profesorilor a acţionat ca un
catalizator al mobilităţii
studenţilor, şi acestea împreună au
asigurat racordarea şcolii noastre
de drept la direcţiile principale de
cercetare şi predare din
învăţământul superior juridic
european.
Ca probă a utilităţii acestei
deschideri, studenţii facultăţii au
obţinut în mod constant premii
sau rezultate notabile la
competiţiile internaţionale
studenţeşti în domeniul dreptului
internaţional public şi al
drepturilor omului (Concursul de
Drept Internaţional Public Charles
Rousseau, Concursul european de
Drepturile Omului René Cassin,
Concursul de Drept Internaţional
Public Telders Moot Court, Con -
cursul Internaţional de Drepturile
Omului The world Human Rights
Moot Court Competition,
Concursul Internaţional de
Drepturile Omului The Inter-
American Human Rights Moot
Court Competition, Concursul
european de Drepturile Omului
The european Human Rights
Moot Court Competition). 
vârfurile diverselor promoţii din
ultimii ani s-au integrat în
programe de studii masterale sau

cred în mod sincer că
facultatea şi-a făcut
datoria faţă de
absolvenţii săi,
creându-le
competenţele
necesare integrării în
circuitul profesional.
faptul că în
instanţele de
judecată şi
parchetele din
românia, în marile
sau micile societăţi
de avocatură, în
birourile notariale, în
departamentele
juridice ale
companiilor sau ale
autorităţilor şi
instituţiilor publice
ori chiar în
instituţiile europene
regăsim mulţi
absolvenţi ai
facultăţii de Drept
din timişoara
dovedeşte acest
lucru. 
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doctorale la universităţi din
străinătate, pe care le-au absolvit,
în multe cazuri, cu menţiuni,
distincţii sau chiar cu cele mai
înalte calificative din istoria
formaţiunilor respective şi ale
căror producţii ştiinţifice au fost
publicate la edituri europene de
prestigiu, cum sunt Routledge,
Presses Universitaire de France
sau L’Harmattan.
Cred că toate acestea constituie
argumente serioase pentru
potenţialii noştri studenţi.

Care este concurența la admiterea în
facultate și la cursurile de masterat? 

În primii ani de existenţă ai facul tă -
ţii, concurenţa la admitere era acerbă
în sensul propriu al termenului.
Îmi amintesc că în anul în care eu
însumi am susţinut acest concurs
de admitere concurenţa a fost de
13 candidaţi pentru un loc. În
ultimii ani, mai ales după renun ţa -
rea la concursul de admitere şi pe
fondul declinului demografic şi al
numărului de absolvenţi de liceu cu
examen de bacalaureat, a existat o
uşoară scădere a numărului de
studenţi, însă nesemnificativă în
comparaţie cu alte facultăţi. 
Îmi oferiţi, de altfel,  prilejul să
fac o precizare pe care am omis-o
la întrebarea anterioară. eu nu
cred că relaţia facultate – studenţi
este una unilaterală. Adică nu cred
că doar facultatea trebuie să fie
atractivă pentru studenţi, ci cred că,
în egală măsură, suntem îndreptăţiţi
să sperăm la candidaţi de calitate.
Dreptul nu se poate preda şi nici
învăţa în absenţa unui fond uman
adecvat, oricâtă bunăvoinţă
reciprocă ar arăta părţile
implicate. În acest context,
începând cu acest an, Facultatea
de Drept din Timişoara va
reintroduce concursul de admitere,
constând într-o probă numită Test
de evaluare a competenţelor

lingvistice și de raționament,
tocmai pentru a fi în măsură să îşi
selecteze candidaţii şi pentru a
marca apartenenţa facultăţii la
familia învăţământului juridic
superior de elită din România.
Studiul dreptului presupune nu
doar inteligenţă şi organizare,
caracteristici native pe care am
dori să le regăsim la potenţialii
noştri studenţi. Creativitatea, în
drept, este, de asemenea,
esenţială. De aceea, testul de
admitere urmăreşte să selecteze
acei candidaţi care au fost educaţi
în mod veritabil în liceu, cărora li
s-au dezvoltat în mod suficient
competenţele generale funda men -
tale, dar doreşte şi să surprindă
mobilitatea gândirii, adaptabilita -
tea şi versatilitatea raţionamen -
tului, care vor fi esenţiale pentru
juristul odată format şi pe care
acesta trebuie să şi le cultive în
cadrul parcursului său academic. 
În ceea ce priveşte învăţământul
de masterat, trebuie să admit că nu
toate cele cinci specializări
(Dreptul afacerilor, Carieră
judiciară, Ştiinţe penale, Dreptul
Uniunii europene şi Administraţie
publică) au acelaşi potenţial de
atractivitate pentru candidaţi.
Acest fapt nu mi se pare, în sine,
negativ, dată fiind bine cunoscuta
dihotomie masterat profesional –
masterat de cercetare. Programele
noastre se adresează, în mod
tradiţional, viitorilor practicieni,
dar unele accentuează mai
puternic componenta de cercetare,
care, evident, este elitistă şi
generează un interes (numeric)
mai redus. 
Pe de altă parte, Facultatea de
Drept din Timişoara a păstrat,
până acum, pentru toate aceste
masterate durata de studii de 2
ani, în scopul de a menţine
standardele la care aceste
programe au fost construite.
Faptul că celelalte facultăţi de

drept din ţară organizează studii
de masterat cu durata de 1 an,
dublat de inexistenţa unui cadru
legal care să valorizeze în mod
veritabil diploma de master în
profesiile juridice, ne determină să
regândim, la rândul nostru, aceste
programe, pe care le vom alinia,
începând cu anul universitar
viitor, la durata de studii
practicată în general în România.

Sunteți profesor titular la
Departamentul de Drept Privat,
unde predau o serie de avocați
prestigioși din Timișoara. Cât de
important este ca profesorii să fie
și practicieni, să fie ancorați 100%
în business?  

Multă vreme am fost tentat să
abordez această problemă într-o
manieră conservatoare, fiind mai
degrabă partizanul unei relaţii de
cvasi-exclusivitate între facultate
şi dascălii ei, deşi am, la rândul
meu, calitatea de avocat. Am
înţeles cu timpul că legătura
teoriei cu practica nu numai că
este necesară, ci este, de multe
ori, imposibilă în absenţa unui
contact direct şi permanent al
profesorilor cu procesul de apli -
care a dreptului, fapt demonstrat
inclusiv de experienţa facultăţilor
de drept cu tradiţie din România.
Ca titular al disciplinelor de Drept
comercial şi Drept bancar, îmi
imaginez cu greu astăzi cum ar
arăta un curs la care să nu-mi
exploatez experienţa dobândită ca
practician al dreptului.
Nu înseamnă, însă, că nu trebuie
să existe graniţe trasate clar între
cele două calităţi sau că profesorii
nu ar trebui să-şi respecte statutul
academic prin prevalenţa
preocupărilor universitare, şi, mai
ales, printr-o riguroasă selectare a
celor cu care îşi asociază
imaginea şi a apariţiilor publice în
calitate de avocat. Mai ales, cred

~ncepând cu acest an,
facultatea de Drept
din timişoara va
reintroduce
concursul de
admitere, constând
într-o probă numită
test de evaluare a
competenţelor
lingvistice și de
raționament, tocmai
pentru a fi în măsură
să îşi selecteze
candidaţii şi pentru a
marca apartenenţa
facultăţii la familia
învăţământului
juridic superior de
elită din românia.



63MAI 2013 NUMARUL 1
WWW.LEGALMAGAZIN.RO LEGAL MAGAZIN

avocatura de Business din timişoara

că ar fi utilă o distincţie între
practica profesională şi business.
Am discutat mai înainte despre
calităţile pe care le anticipăm şi le
pretindem viitorilor studenţi. Cred
că şi aceştia au un orizont de
aşteptare care include dezideratul
de a fi educaţi, implicit pe acela
de a avea repere umane veritabile.
Or, eu nu îmi doresc să expun
studenţii unui model de succes în
business, cât, înainte de orice,
unor modele umane. Adică îmi
doresc ca studenţii noştri să aibă,
în primul rând, Profesori.

Câți absolvenți ai școlii Doctorale
aveți până acum? Care sunt cele
mai solicitate specializări?  

Aşa cum spuneam, şcoala
doctora lă a facultăţii a conferit
aproape 100 de titluri de doctor în
drept începând cu anul 2004. În
cadrul şcolii doctorale, al cărei
director este profesorul viorel
Paşca, conducător de doctorat în
drept penal, îşi desfăşoară activita -
tea profesorii Radu I. Motica,
fostul decan al facultăţii (drept
civil şi drept comercial), Ion Lulă
(drept civil), gheorghe Mihai
(teoria dreptului), Ioan vida (drept
constituţional), Anton Trăilescu
(drept administrativ) şi Radu Bufan
(drept fiscal şi drept comercial). 
Pe de altă parte, Facultatea de
Drept din Timişoara desfăşoară
activităţi comune cu şcoli
doctorale din străinătate şi mă
bucur să pot menţiona, la acest
capitol, existenţa unor doctorate
susţinute în cotutelă cu facultăţi
recunoscute pe plan internaţional
în domeniile lor de cercetare,
respectiv integrarea absolvenţilor
noştri în formaţiuni doctorale
aparţinând unor universităţi
europene cu o tradiţie seculară în
cercetarea dreptului. Această
evoluţie i-a permis, de altfel,
facultăţii să deschidă în acest an

universitar primele poziţii de
asistenţi de cercetare celor mai
promiţători dintre doctoranzii
noştri din străinătate.

Cum colaborați cu Baroul Timiș și
cu cele mai puternice societăți de
avocatură locale?  

Avocatura este principala profesie
spre care se îndreaptă absolvenţii
facultăţii noastre. Pe de altă parte,
majoritatea cadrelor didactice din
facultate au şi calitatea de avocat.
În consecinţă, relaţiile dintre
studenţi şi mediul avocaţial au
fost întotdeauna strânse – poate de
aceea studenţii noştri se remarcă
la toate concursurile internaţionale
de pledoarii la care participă. 
Readucând discuţia într-un
registru serios, aş vrea să remarc
faptul că, la nivel instituţional,
colaborarea facultăţii cu Baroul
Timiş este, într-adevăr, una de
tradiţie. ea se desfăşoară deja pe
mai multe planuri: organizarea de
conferinţe sau sesiuni de pregătire
profesională comune pentru
avocaţii din barou şi studenţii din
anii terminali ai facultăţii (cele
mai recente sunt cele care au avut
ca obiect noile coduri), şcoli de
vară comune (următoarea se va
derula în vara acestui an, în
materia drepturilor omului, şi va
beneficia de prezenţa unei
absolvente a facultăţii noastre,
care activează în cadrul Curţii
europene a Drepturilor Omului,
ca şi de prezenţa altor specialişti
ai Curţii de la Strasbourg şi a unor
profesori de drept din străinătate),
programe de burse demarate în
anii trecuţi de Baroul Timiş şi acor -
date în mod constant studen ţilor
facultăţii. 
Pe de altă parte, societăţi de
avocatură importante (cum sunt
Schönherr România sau CMS
Cameron McKenna) îşi oferă
susţinerea financiară studenţilor

noştri şi proiectelor lor. În alte
cazuri, societăţile locale de
avocatură şi-au pus la dispoziţie
birourile, oferindu-le studenţilor
stagii de practică sau cursuri de
instruire profesională pe perioada
verii, în urma cărora au fost
recrutaţi cei mai buni stagiari. 
Fostul decan al Baroului Timiş şi
alţi avocaţi au răspuns invitaţiei
organizaţiei studenţeşti eLSA
Timişoara, în încercarea de a le
oferi studenţilor, despre profesia
de avocat, o imagine cât mai
apropiată de realitate, ajutându-i
să depăşească clişeele bine
cunoscute din mass-media. Acesta
este tot un act de educaţie, menit
să le arate studenţilor – apropo de
ideea de business de succes – că
avocaţii cei mai vocali sau cei mai
mediatizaţi nu sunt, neapărat, cele
mai potrivite modele profesionale.

Cum vedeți viitorul absolvenților
care nu intră în Barou sau în
cadrul instituțiilor din celelalte
profesii liberale? Ce șanse de
angajare au aceștia?

Piaţa profesiilor juridice este, în
pofida a ceea ce se spune,
nesaturată: absolvenţii buni sunt
în permanenţă mai puţini în
comparaţie cu cererea de noi
specialişti în drept. Cred în mod
sincer că facultatea şi-a făcut
datoria faţă de absolvenţii săi,
creându-le competenţele necesare
integrării în circuitul profesional.
Faptul că în instanţele de judecată
şi parchetele din România, în
marile sau micile societăţi de
avocatură, în birourile notariale,
în departamentele juridice ale
companiilor sau ale autorităţilor şi
instituţiilor publice ori chiar în
instituţiile europene regăsim mulţi
absolvenţi ai Facultăţii de Drept din
Timişoara dovedeşte acest lucru.

Mircea FICA

Piaţa profesiilor
juridice este, în
pofida a ceea ce se
spune, nesaturată:
absolvenţii buni sunt
în permanenţă mai
puţini în comparaţie
cu cererea de noi
specialişti în drept.
cred în mod sincer că
facultatea şi-a făcut
datoria faţă de
absolvenţii săi,
creându-le
competenţele
necesare integrării în
circuitul profesional. 



64 NUMARUL 1 MAI 2013
LEGAL MAGAZIN WWW.LEGALMAGAZIN.RO 

avocatura de Business din timişoara

BRANDUL TIMIșOAReI 
STIMULeAză AvOCATURA
De BUSINeSS

Potențialul acestei localități
este însă mult mai ridicat. În
ultimii opt ani (2004-2012)

nu a existat o armonie între
Primăria Timișoarei și Consiliul
Județean, nu s-a remarcat o
viziune comună de dezvoltare, iar
multe investiții serioase au fost
întârziate. Am în vedere în primul
rând procesul de renovare și
reabilitare a mai multor clăriri de
patrimoniu care stau părăsite,

riscând o degradare totală.
Renovarea acestor adevărate
palate ar dezvolta turimul și
serviciile din Timișoara, sporind
numărul angajaților și alimentând
bugetul local.

iNveStiții „HigH-tecH”

Timişoara polariza în anul 2010
peste 80% din cifra de afaceri a
judeţului Timiș şi peste 30% din

cea a regiunii. Serviciile financiar-
bancare, centrele comerciale cele
mai mari sunt situate în
municipiu. În Timişoara sunt
concentrate instituţiile culturale
mari (teatre, opera, filarmonica,
muzee, galerii), dar şi opt
universităţi renumite (peste
50.000 studenţi). 
Industria electronică şi
electrotehnică este o ramură de
succes în industria oraşului
Timişoara, mai ales datorită
investiţiilor marilor întreprinderi
cu activităţi în producţia „high-
tech”, de software sau
telecomunicaţii (Alcatel,
Solectron, ABB Rometrics,
Siemens, Luxten Lighting,
eLBA-Philips etc.), ceea ce a
determinat şi o dezvoltare a
societăţilor autohtone, furnizori
sau sub-contractori ai acestora.
Industria de maşini, echipamente
şi industria componentelor auto a

imaginea foarte bună a orașului timișoara în rândul investitorilor străini a stimulat permant
dezvoltarea avocaturii de business și a celorlalte profesii liberale – notari, consultanți fiscali, auditori
financiari, executori judecătorești, practicieni în insolvență, evaluatori, consilieri în proprietate
industrială etc.
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înregistrat o dezvoltare puternică
în ultimii ani, ca o consecinţă a
necesităţii dezvoltării tehnologice
în cadrul unităţilor industriale
existente, în zona Timişoarei
concentrându-se companii
multinaționale de renume în acest
domeniu (Lisa Draxelmaier,
Delphi Packard, Kromberg &
Schubert, Siemens Automotive).
Industria chimică şi petrochimică,
tradiţională în municipiul
Timişoara, s-a dezvoltat în ultimii
ani în special prin investiţiile
efectuate de Continental
Automotive, Procter & gamble şi
Azur.
Industria textilă şi a confecţiilor şi
industria pielăriei şi încălţămintei
concentrează un număr mare de
firme, mai ales întreprinderi mici,
iar ritmul de dezvoltare al acestora
a crescut în ultimul timp,
investitorii străini din acest sector
fiind interesaţi mai ales de
costurile de producţie scăzute
oferite de România (cheltuieli de
personal, costul materiilor prime
şi cheltuieli de regie mai mici
decât în ţările de origine).
Potrivit statisticilor oficiale,
economia județului Timiș
generează 4,8% din totalul cifrei
de afaceri înregistrat în țara
noastră.

ceLe mai iNovative caSe 
De avocatUră DiN timiȘoara

În ultimii ani s-au consolidat o
serie de cabinete și societăți de
avocatură puternice, bine ancorate
în mediul de afaceri bănățean,
care au avocați capabili să asigure
o consultanță de calitate. Un
specific al pieței avocaturii din
Timișoara este faptul că aici sunt
foarte mulți investitori străini, în
special germani, dar și americani,
austrieci, italieni, maghiari, sârbi,
cehi, slovaci etc. O altă
caracteristică este expansiunea

regională a societăților de
avocatură care au sediul în
Timișoara. Multe dintre acestea au
reușit să se extindă și în alte
județe – Caraș-Severin, Arad,
Hunedoara, Bihor, Satu- Mare,
Cluj, Sibiu, Bra;ov, etc,
construindu-și o rețea stabilă de
clienți. 
Printre cele mai puternice și
inovative  case de avocatură se
numără Aron, galanton &
Asociaţii, Hațegan Law Office,
Cabinet de Avocat ștefan Moțec,
Onofrei & Asociaţii, Cozac şi
Asociaţii, Dr. Ligia Cǎtuna și
Asociaţii, Pașca & Pașca,  Radu I.
Motica şi Asociaţii, SvS &
Partners, țundrea și Asociații, etc.
Se cuvine să-i prețuim mai mult
pe acești profesioniști, care au o
contribuție importantă la atragerea
investitorilor străini și care reușesc
să soluționeze litigii importante. 
La fel ca și în alte mari orașe,
majoritatea acestor case de
avocatură își au sediul în centru,
în apropierea Palatului Dicasterial,
unde funcţionează Judecătoria
Timişoara, Tribunalul Timiş și
Curtea de Apel Timişoara. 
Numărul total al avocaților
înscriși în Baroul Timiș la
01.03.2013 era de 814, din care
circa 500 sunt femei. Acest Barou
este printre cele mai dezvoltate
din țară, evoluția sa fiind descrisă
extrem de riguros de fostul Decan,

Lazăr gruneanțu, în
volumul Istoria
Baroului Timiș, ediția a
II-a (foto).
În prezent, pe raza de
activitate a Baroului
Timiș își desfășoară
activitatea următoarele
societății de avocatură
din București: Nestor
Nestor Diculescu
Kingston Petersen,
Boștină și Asociații,
gutium și Asociații,

gilescu, văleanu & Partenerii,
Magda volonciu și Asociații,
Mihălcescu și Asociații.

JUStiția Se face îN PaLatUL
DicaSteriaL

Curtea de Apel Timişoara îşi
exercită competenţa într-o
circumscripţie cuprinzând
Tribunalele Timiş, Arad, Caraş
Severin, în care sunt cuprinse 14
judecătorii: Timişoara, Lugoj,
Sânnicolaul Mare, Deta, Făget,
Reşiţa, Caransebeş, Oraviţa,
Moldova Nouă, Arad, Ineu,
gurahonţ, Chişineu–Criş, Lipova.
Curtea de Apel Timişoara este
organizată cu cinci secţii: Secţia I
Civilă, Secţia penală, Secţia a II a
Civilă, Secţia de contencios-
administrativ şi fiscal şi Secţia de
litigii de muncă şi asigurări
sociale.
Sediul instanţei se află la etajul 2
al clădirii Palatului Dicasterial
situat în Timişoara, Piaţa ţepeş
vodă nr. 2A.
Această clădire este structurată pe
patru nivele şi în ea funcţionează
Judecătoria Timişoara, Tribunalul
Timiş, Curtea de Apel Timişoara
şi Parchetele de pe lângă aceste
instanţe. Construcţie
monumentală, ridicată pe o
suprafaţă ce se întinde de-a lungul
a trei străzi, edificiul a fost mult
timp cea mai mare construcţie din
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Timişoara. el avea trei curţi, 273
de camere, 34 de bucătării, 20 de
cămări, 34 de camere pentru
servitori, 65 de pivniţe şi 27 de
depozite. edilii obişnuiau să
spună că are atâtea ferestre câte
zile are un an. 

aroN, gaLaNtoN & aSociații
coLaboreaZă cU mai mULte
Societăţi De avocaţi DiN bUcUreşti

Aron, galanton & Asociații
colaborează cu mai multe societăţi
de avocaţi din Bucureşti, printre
care Florea gheorghe & Asociaţii,
Schoenherr & Asociaţii, D & B
David şi Baias sau NNDKP.
Această societate a avut o evoluţie
ascendentă în anul 2012, atât din
perspectiva expansiunii
portofoliului de clienţi, cât şi din
perspectivă financiară şi
investiţională. Ariile de expertiză
care au generat cele mai mari
venituri au fost cele de drept
economic şi de dreptul muncii.
„Apetitul investiţional al clienţilor
este, în genere, aliniat trendului
descendent global, datorat
perioadei de recesiune economică
mondială, fără însă că aceasta să
semnifice că investiţiile stagnează
cu desăvârşire, ci doar că sunt
orientate mai mult în domenii
strategice, care să susţină în viitor
creşterea economică”, ne-a
declarat Mihaela galanton,
managing partner. Aceasta
consideră că nivelul concurenţei
pe piaţa avocaturii de business din
Timişoara este ridicat, întrucât
există mai multe case de
avocatură care onorează prin
servicii juridice prestate cu
profesionalism avocatura de
business timişoreană, la care se
adaugă şi expansiunea în vestul
României a unor societăţi de
avocaţi din Bucureşti.
„Atuul Aron, galanton &
Asociații îl constituie filosofia de

orientare către client şi de
abordare cu profesionalism a
problemelor juridice proprii
fiecarui client, cu finalitatea
comprehensiunii şi satisfacerii
obiectivelor şi necesităţilor
juridice ale clientului”, a subliniat
Mihaela galanton.

HațegaN LaW office miZeaZă Pe
eNergie, m&a Și Litigii

Hațegan Law Office a înregistrat
anul trecut o creștere a cifrei de
afaceri, practicile care au generat
cele mai mari venituri fiind
energia, insolvența, litigiile și real
estate, în special pe partea
agricolă. “Având în vedere și
faptul că suntem un birou de
avocatură bancabil, fiind agreați
de instituțiile bancare ce acordă
finanțări în domeniul energiei
regenerabile, foarte mulți
investitori în sectorul energetic din
vestul țării și nu numai, s-au
îndreptat către biroul nostru”, ne-a
precizat Ioana Hațegan, managing
partner.
Cele mai multe dintre mesajele
venite c[tre noi sunt ca, în

continuare, pe anumite sectoare,
de pildă cel de M&A, deciziile de
investiții sunt amânate, spune
Ioana Hațegan. Aceasta a anunțat
că are în lucru la acest moment o
majorare de capital de 7 milioane
de  euro pentru un important pro -
ducător din industria de ambalaje. 
Hațegan Law Office țintește să se
dezvolte în sectorul fiscal, zonă în
care a dezvoltat un parteneriat cu
una din cele mai prestigioase
firme de consultanță fiscaă
austriece, și în sectorul agricol,
care are un potențial ridicat de
dezvoltare.
Hațegan Law Office - care are o
echipă formată din 15 avocați, la
care se adaugă o echipă auxiliară
de paralegali – colaborează foarte
bine cu   Facultatea de Drept şi
Ştiinţe Administrative a
Universităţii de vest din
Timişoara, oferind atât locuri de
practică, cât și cofinanțare pentru
burse de studiu în străinătate
studenților merituoși. 

Nevoia De moDeLe

În opinia Ioanei Hațegan, în
provincie există o obiectivă
necunoaștere a modului în care
trebuie făcută consultanța juridică
de afaceri. “Dacă ne uităm la
firmele din Bucuresti, o să vedeți
că și ele practic sunt conduse de
oameni care au învățat ce
înseamnă consultanță de la unul-
doi jucători mari din piață care
sunt cei mai vechi și din care s-au
desprins ceilalți. Aceștia la rândul
lor au învățat-o de la avocați
străini. Acest lucru în provincie nu
există. eu însămi știu să fac
consultanță pentru că am avut
șansa să o învăț de la alții care au
învățat-o și ei de la avocați din
străinatăte. Aceasta nu este o
activitate care să se nască și să
perfecționeze din interior, oricât
de buni profesioniști sunt avocații

apetitul investiţional
al clienţilor este, în
genere, aliniat
trendului
descendent global,
datorat perioadei de
recesiune economică
mondială, fără însă
că aceasta să
semnifice că
investiţiile
stagnează cu
desăvârşire, ci doar
că sunt orientate mai
mult în domenii
strategice, care să
susţină în viitor
creşterea economică.
miHaeLa gaLaNtoN,
managing partner,
aron, galanton &
asociații
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din provincie. Trebuie să existe un
anumit know how care trebuie
transmis de la cine îl are”.

SoLicitări PeNtrU Proiecte îN  cLUJ,
SibiU, braȘov Și bUcUreȘti

Hațegan Law Office oferă consul -
tanță juridică de afaceri investi to -
rilor, în special celor vorbitori de
limbă germană, care au interes de
investiții în jumătatea de vest a
țării (nu numai în Timișoara). În
mod constant, numai circa 25-
30% din încasări se realizează din
proiecte în Timișoara, restul
realizându-se din consultanță
acordată clienților în alte zone
importante ale țării, precum Arad,
Oradea, Satu Mare, Cluj, Sibiu,
Brașov, recent chiar în zona
Moldovei și nu în ultimul rând, un
lucru pe care nu l-am fi așteptat,
clienții noștri ne-au solicitat
pentru proiecte în Bucure[ti, ne-a
precizat Ioana Hațegan. Astfel,
Hațegan Law Office s-a întâlnit în
negocieri în proiecte de anvergură
cu foarte multe firme de avocatură
din top 10. Totodată, acest birou a
primit solicitări de la firme de
avocatură din București pentru a
le acorda sprijin local în diverse
proiecte, în special în litigii.

cabiNetUL moțec ȘtefaN 
are o ecHiPă biNe îNcHegată

„Din punct de vedere al clientelei,
în anul 2012 nu au fost diferenţe
majore faţă de anul 2011. Numă rul
acesteia nu a scăzut, dimpo trivă s-a
înregistrat chiar o creştere. Din
punct de vedere al personalului
cabinetului de avocatură, acesta a
crescut, ajungând în prezent la un
număr de 12 persoane”, ne spune
ștefan Moțec, avocat partener.
veniturile cabinetului de
avocatură au rămas într-un raport
bine proporţionat între activitatea
de consultanţă juridică şi cea de

reprezentare în instanţă
(recuperări creanţe, litigii de
dreptul muncii, contencios,
insolvenţă, executare silită etc.).
Pe finalul anului au apărut şi
câteva proiecte concrete în
domeniul energiei verzi (preluarea
şi implementarea de proiecte cu
panouri fotovoltaice de către
investitori străini). Astfel, membrii
departamentului de energie au
dobândit o experiență vastă prin
acordarea de asistență corporativă
și comercială completă unor
societăți din europa în vederea
dezvoltării proiectelor de
producere a energiei electrice din
surse regenerabile. În acest sens,
au fost efectuate verificări
complexe de tip due diligence
anterior achizițiilor, precum și
asistență juridică ulterior acestui
moment, pe parcursul imple -
mentării proiectelor de energie. 
Cei mai importanţi clienţi ai
acestui cabinet  - care număr cinci
avocați și 12 angajați (cu tot cu
personalul paralegal) - provin din
industria alimentară, agricultură,
construcţii, asigurări, instituţii fi nan -
ci ar nebancare, comerţ, pres tări de

servicii, accesarea fondurilor
europene, achiziţii publice,
domeniul energiei regenerabile

Servicii PeNtrU PerSoaNe JUriDice

Având în vedere că cea mai mare
parte a clientelei este din afara
Timişoarei (o mare parte din
clientelă fiind din Republica Cehă
şi Slovacicabinet nu este
deocamdată într-o competiţie
directă cu celelalte societăţi de
avocatură din Timişoara. „este
evident însă că cea mai mare
parte dintre avocaţii din
Timişoara prestează serviciile
juridice în mod individual,
cabinetul nostru încadrându-se în
categoria birourilor de avocatură
de business, prestând servicii în
special persoanelor juridice, într-
un mod profesional, de către o
echipă bine închegată, răspun -
zând astfel cerinţelor specifice
clienţilor cu un anumit profil”, a
remarcat ștefan Moțec. Munca în
echipă constituie un atu pentru
cabinetul nostru de avocatură,
ceea ce ne permite să ne impli că m
şi în proiecte mai de anvergură sau
în domenii noi, a menționat el. 
Nu în ultimul rând, calitatea de
agent autorizat al UNBR pentru
înscrieri în AegRM reprezintă un
avantaj faţă de alte societăţi de
avocatură (având două categorii
de clienţi în acest domeniu de
activitate, al înscrierilor în
AegRM: instituţii bancare, cu
înscrieri periodice/zilnice, pe de o
parte, şi diverse societăţi comer -
ciale, cu înscrieri ocazionale, pe
de altă parte).
Cabinetul Moțec ștefan are o
colaborare strânsă cu Boştină şi
Asociaţii pe o serie de dosare de
dreptul muncii şi executare silită,
pentru un client comun, începând
cu anul 2009.

Mircea FICA

având în vedere și
faptul că suntem un
birou de avocatură
bancabil, fiind
agreați de instituțiile
bancare ce acordă
finanțări în domeniul
energiei
regenerabile, foarte
mulți investitori în
sectorul energetic
din vestul țării și nu
numai, s-au
îndreptat către
biroul nostru.
ioaNa HațegaN,
managing partner,
Hațegan Law office



68 NUMARUL 1 MAI 2013
LEGAL MAGAZIN WWW.LEGALMAGAZIN.RO 

avocatura de Business din timișoara

Aron, galaton &
Asociații este una
dintre cele mai

dinamice case de avocatură
din partea de vest a
României şi una dintre
liderii în domeniu. Din anul
2001, când a fost înfiinţată,
a ajuns la un număr actual
de 12 avocaţi cu o bogată
experienţă profesională.
Aron, galaton & Asociații
are patru avocaţi parteneri,

respectiv dr. Mihaela
galanton, dr.Ivan Mircea
Aron, dr.Dimitrie Crăciun
şi Raluca Olteanu,
managementul şi
coordonarea fiind asigurate
de dr. Mihaela galanton şi
de dr. Dimitrie Crăciun.
Filosofia Aron, galaton &
Asociații este orientată
către client şi axată pe
abordarea cu
profesionalism a

problemelor juridice proprii
fiecarui client, cu
finalitatea  înţelegerii şi
satisfacerii obiectivelor şi
necesităţilor juridice ale
clientului.
Cultura organizaţională este
centrată pe specializarea
fiecărui avocat în parte pe
un anume domeniu al
dreptului şi pe aria de
servicii juridice asociate,
astfel încât experienţa

profesională aprofundată şi
dobândită în domeniu să
satisfacă la cel mai înalt
nivel protejarea drepturilor
şi intereselor legitime ale
clientului. 

PromPtitUDiNe 
Și ProfeSioNaLiSm

echipa de avocati
furnizeaza servicii juridice
complexe si complete,

ARON, gALATON & ASOCIAțII 
ASIgURă SeRvICII 
JURIDICe COMPLeTe

ivan mircea aronmihaela galanton
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oferind garantia asistenţei
şi reprezentării juridice
prompte şi profesioniste în
multiple arii de expertiză
juridică, precum drept civil,
dreptul afacerilor, dreptul
insolvenţei, drept fiscal,
dreptul muncii ş.a.,
acoperind toată gama de
servicii juridice necesare
companiilor şi celorlalţi
agenţi economici, dar şi ale
persoanelor fizice.

PortofoLiU vaLoroS 
De cLieNți

Portofoliul de clienţi al
Aron, galaton & Asociații
acoperă toate sectoarele

economice, fiind însă
centrat pe ramura
industrială şi comercială.
Ariile de expertiză care au
generat cele mai mari
venituri au fost cele de
dreptul afacerilor şi de
dreptul muncii.

„ȘcoaLa De avocatUră” aroN,
gaLatoN & aSociații

Casa de avocatură a
recrutat şi a format anual
tineri avocaţi, în principal,
dintre absolvenţii Facultăţii
de Drept şi Ştiinţe
Administrative din cadrul
Universităţii de vest din
Timişoara, cu care are o
strânsă colaborare
ştiinţifică şi de cercetare
sau de perfecţionare
profesională, cu atât mai
mult cu cât doi dintre
avocaţi sunt şi cadre
didactice ale acestei
instituţii de învăţământ, iar
mai mulţi dintre avocaţii
societăţii urmează cursurile
post-universitare ale
Facultăţii de Drept şi
Ştiinţe Administrative din
cadrul Universităţii de vest
din Timişoara.
Aron, galaton & Asociații

are, de asemenea, o bună
colaborare şi cu Institutul
Naţional al Magistraturii,
călăuzind viitori magistraţi
ai României în practica pe

care aceştia o desfăşoară ca
auditori de justiţie la casele
de avocatură.

Mircea FICA

Dimitrie cr\ciun

raluca olteanu

SeDIU SPAțIOS, CU O BIBLIOTeCă
JURIDICă BINe DOTATă
aron, galaton & asociații are sediul principal situat în municipiul timişoara, pe
Strada bucureşti,  Nr.9 (foto) , acesta fiind cel mai mare sediu al unei firme de
avocatură din timișoara. Societatea are şi un sediu secundar, care este situat
în municipiul arad, pe bulevardul revoluţiei nr.68, ap.12, acoperind şi din
perspectivă geografică piaţa avocaturii pe o arie extinsa în zona de vest a ţării.
Din perspectivă arhitecturală, ambele sedii sunt moderne şi dotate cu
echipamente şi mobilier la cele mai înalte standarde şi oferă spaţii generoase,
de circa 300 de metri pătrați fiecare, care asigură confortul necesar pentru
birourile avocaţilor, sălile de şedinţă şi de consultaţii, secretariate,
contabilitate, biblioteci şi arhivă. 

SeDiUL SecUNDar DiN araD

b-dul revoluției nr. 68, ap. 12, arad,românia
tel.: +40 257 256 161
fax: +40 257 256 161

www.arongalanton.ro

SeDiUL ceNtraL DiN timiȘoara

Str. bucurești nr. 9, timișoara,  românia
tel.: +40 256 493 692
+40 256 303 382
+40 356 080 310
fax: +40 356 080 311
+40 256 493 692
www.arongalanton.ro
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CABINeTUL MOțeC șTeFAN 
ARe O RATă De FIDeLIzARe 
A CLIeNţILOR De PeSTe 90%

De La UN SimPLU Stagiar, 
La UN aNtrePreNor veritabiL

După finalizarea studiilor
universitare din Bucureşti, ștefan
Moţec, avocatul titular al
cabinetului de avocatură, a avut
privilegiul şi şansa de a începe
activitatea de avocatură, în
calitate de stagiar (în anul 2000),

într-un „laborator” unde se lucra
de dimineaţa şi până seara, sub
îndrumarea unui maestru de
excepţie, de la care a avut multe
de învăţat din punct de vedere
profesional. 
După finalizarea perioadei de
stagiatură, cu un bagaj de
cunoştinţe, nu doar teoretice, ci
mai ales practice, s-a realizat
acea desprindere, care este

indispensabilă unei dezvoltări
proprii, însă care presupune o
suficientă doză de curaj, şi asta
nu doar din punct de vedere
profesional. În acest context, a
apărut acea oportunitate de care
au parte majoritatea celor care-şi
iau „viaţa profesională” în
propriile mâini, în cazul de faţă
fiind vorba de o propunere de
colaborare din partea unui
renumit antreprenor din
Republica Cehă, care căuta un
avocat şi un reprezentant în
România pentru un proiect
imobiliar de anvergură (în
valoare de milioane de euro) în
Braşov, beneficiarul acestuia
fiind al treilea mare producător
de rulmenţi din lume.
Colaborarea profesională şi
managerială cu acest prim client
din Republica Cehă a reprezentat
o „şcoală” în care a avut foarte
multe de învăţat, mai cu seamă
în ceea ce privesc cerinţele şi
standardele de calitate specifice

moţec ştefaN – cabinet de avocat este un cabinet de avocatură care s-a „născut” la bucureşti, a
avut o perioadă de „formare-perfecţionare” la braşov şi a ajuns la maturitate în timişoara, deşi
încă este „tânăr”, şi la propriu, şi la figurat. acest parcurs, poate atipic, necesită un scurt
remember, doar în acest fel putându-se înţelege contextul actual al activităţii profesionale şi, de
ce nu, perspectiva acestuia.

moţec ştefaN  
cabinet de avocat

Str.remus, nr.7a, apt.2-3,
timişoara

tel: 0356-179-038
fax: 0356-179-039

e-mail:
office@avocatmotec.ro

web: www.avocatmotec.ro 
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unor clienţi străini – cehi şi
germani.
Prin urmare, această perioadă de
activitate profesională din
Braşov a dat aripi apetitului
antreprenorial în avocatură,
finalizându-se într-o schimbare
radicală, respectiv revenirea în
Banat, regiunea natală, şi
întoarcerea unei noi file în
dezvoltarea profesională.

UN baroc târZiU, SimPLU, 
Dar eLegaNt şi LUmiNoS

Acesta este stilul `n care a fost
construit imobilul `n care se
desf\[oar\ activitatea membrilor
cabinetului, având astfel șansa de
a munci într-un mediu de lucru
plăcut, aerisit, luminos,
ergonomic şi funcţional, ceea ce
se răsfrânge şi asupra
randamentului personalului
(spaţiul fiind format din biroul
avocatului titular, sală de
conferinţe, trei zone/încăperi de
lucru şi spaţii auxiliare). 
Plecând de la un sediu
corespunzător şi o dotare

specifică corespunzătoare, ștefan
Moțec a realizat că elementul cel
mai important al succesului în
avocatura de business, mai mult
decât în avocatura clasică, de
bară, este echipa, care dă
consistenţă şi substanţă activităţii
profesionale.
“Astfel, formarea unei echipe
care să lucreze eficient este o
provocare în orice domeniu, însă
cu atât mai mult în profesia de
avocatură, care presupune mai
multe planuri de lucru şi mai
multe deziderate de atins, practic
se pleacă de la o diversitate (de
păreri, de caractere, de stiluri de

lucru etc.), care trebuie
direcţionată spre un scop şi
rezultat unitar, în interesul
clientului, pentru că garanţia
succesului unui cabinet de
avocatură este direct relaţionată
şi condiţionată de satisfacţia
clientului”, a subliniat ștefan
Moțec.

SiStem De maNagemeNt aL
caLității iSo 9001:2008

În acest context, fiind vorba 
de un număr tot mai mare al
perso nalului cabinetului, care
trebuie să formeze o echipă
eficientă şi să lucreze într-un
mod unitar, s-a recurs la
reglementarea unui stil de lucru
care s-a dovedit a fi eficient,
ceea ce a condus la demararea
procedurii de implementare a
sistemului de management al
calității ISO 9001:2008, adaptat
specificului domeniului de
activitate, fiind astfel unul dintre
puţinele cabinete de avocatură
certificate.

iSoLex crm, marcă îNregiStrată 
a cabiNetULUi

Mai mult, MOţeC ŞTeFAN –
Cabinet de avocat a iniţiat şi
dezvoltat împreună cu o echipă
de programatori un software
specific organizării activităţii
unui cabinet de avocatură –
isoLex CRM, marcă înregistrată
a cabinetului, croit după
cerinţele şi specificul acestuia,
program care pe lângă
contribuţia la profesionalizarea şi
eficientizarea activităţii
cabinetului, urmează să fie lansat
pe piaţa specifică a avocaturii
din întreaga ţară în cursul acestui
an, dorindu-se să fie, astfel, un
promotor al unui stil de lucru
care s-a dovedit a fi de succes în
acest domeniu.

o ecHiPă 
De 12 oameNi

în timişoara, moţec
ştefaN – cabinet de
avocat şi-a început
activitatea profesională
în anul 2004, într-un
spaţiu modest şi cu o
secretară. Pentru că
numărul clienţilor – în
special din republica
cehă şi Slovacia – creştea
în fiecare an, în mod
natural şi necesar a
crescut şi numărul
salariaţilor, ceea ce a
presupus şi adaptarea
spaţiului aferent
desfăşurării activităţii,
având loc două mutări,
ultima dintre ele fiind
făcută în spaţiul actual în
care îşi desfăşoară
activitatea profesională
cei 12 membri ai
cabinetului. acesta se
află în vechiul cartier
timișorean elisabetin,
care este un cartier
elegant, liniștit dar
central, cu imobile
reprezentative pentru
arhitectura epocii de
maximă dezvoltare a
orașului  - respectiv în
timpul administrației
austriece -  și de o
frumusețe deosebită. 
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PUNcteLe forte 

Printre premisele care stau la
baza unui viitor profesional
promiţător, care să convingă
potenţialii clienţi – persoane
juridice din orice domeniu de
activitate, inclusiv instituţiile
publice – să recurgă la serviciile
juridice ale cabinetului, pot fi
amintite:
experienţa acumulată în cei
peste 10 de ani de activitate
profesională exclusiv în
avocatura business;
Asigurarea profesională de
răspundere civilă, încheiată la
suma de 500.000 de euro, deşi
limita legală este de 6.000 de
euro; această abordare s-a pliat
inclusiv pe cerinţele unor
societăţi comerciale străine, care
pun accentul pe siguranţa
afacerii lor şi nu-şi permit să-şi
rişte afacerile, motiv pentru care
solicită asigurări suplimentare;
Portofoliul de clienţi
fidelizaţi; rata de fidelizare a
clienţilor – ceea ce reprezintă
mai mult decât o „reclamă”
pentru un cabinet de avocatură –
este de peste 90%, ceea ce
spune de la sine ceva;
Abordarea tuturor domeniilor
de activitate şi deschiderea
pentru noi domenii; profilul
clienţilor cabinetului este foarte
diversificat, însă ceea ce îi
uneşte este cerinţa pentru un
serviciu juridic de calitate;
printre domeniile de expertiză
pot fi amintite: industria
alimentară, agricultură,
construcţii, asigurări, instituţii
financiar nebancare, comerţ,
prestări de servicii, accesarea
fondurilor europene, achiziţii
publice, domeniul energiei
regenerabile etc.
Acoperirea întregului teritoriu
naţional; datorită faptul că

majoritatea clienţilor cabinetului
îşi au sediul sau activităţile
economice în afara Timişoarei,
serviciile juridice au fost adap -
tate în aşa fel încât activitatea
de reprezentare în instanţă sau
în faţa altor instituţii publice,
executori judecătoreşti etc. să se
desfăşoare în condiţii optime la
nivel naţional;
Colaborarea cu alte cabinete
şi societăţi de avocatură cu
renume atât la nivel naţional,
cât şi cu societăţi de avocatură
din Republica Cehă şi Slovacia;
acest „schimb de experienţă” a
permis o autoevaluare prin
raportare la marile societăţi de
avocatură şi, desigur, o preluare
în activitatea şi organizarea
cabinetului a elementelor
identificate la aceste societăţi,
care au contribuit la
îmbunătăţirea acestora;

Calitatea de agent autorizat
de Ministerul Justiţiei în cadrul
UNBR pentru înscrieri în
Arhiva electronică de garanţii
Reale Mobiliare, acesta fiind de
altfel singurul cabinet de avo ca -
tură din judeţul Timiş autorizat
pentru efectuarea înscrierilor în
AegRM a avizelor de ipotecă
mobiliară, având un portofoliu
constant de clienţi, printre care
se numără in clusiv o serie de
instituţii bancare;
Totodată, cabinetul a devenit
recent membru al Camerei de
Comerț, Industrie și Agricultură
Timiș, recunoscându-se astfel în
mod oficial contribuția la
dezvoltarea mediului de afaceri
româno – ceh/slovac din zona
Banatului și nu numai.

Proiecte De DeZvoLtare 
DUrabiLă Și acțiUNi caritabiLe

“Prin membrii săi, Cabinetul
este implicat în proiecte de
dezvoltare durabilă (având în
vedere protejarea mediului
înconjurător și a patrimoniului
construit), precum și în acțiuni
caritabile. Din punctul nostru de
vedere, toate aceste valori
comune împreună cu serviciile
juridice de calitate reprezintă
motivul pentru care am câștigat
încrederea clienților noștri încă
de la început. Prin finalizarea cu
succes a proiectelor din anii
trecuți, am dovedit că suntem
capabili să gestionăm proiecte
în absolut toate zonele țării
acolo unde clienții noștri au
dorit să dezvolte diverse tipuri
de business. Succesul din
ultimii ani și încrederea pe care
ne-au acordat-o clienții noștri ne
obligă mai mult la servicii
juridice de înaltă calitate”, ne-a
declarat ștefan Moțec.

Mircea FICA

Prin finalizarea cu
succes a proiectelor
din anii trecuți, am
dovedit că suntem
capabili să
gestionăm proiecte
în absolut toate
zonele țării acolo
unde clienții noștri
au dorit să dezvolte
diverse tipuri de
business.



focUS Pe Litigii şi arbitraJ

focUS Pe ProfeSiiLe LiberaLe DiN JUDeţUL cLUJ
În această ediţie vom radiografia domeniul Litigii şi Arbitraj,
sector care s-a dezvoltat substanţial în ultimii cinci ani, pe fondul
crizei economice profunde şi al creşterii numărului de dosare în
instanţele judecătoreşti şi în cele arbitrale.

Legal Magazin – revista profesiilor liberale va arăta care sunt
societăţile de avocatură care au o expertiză recunoscută pe plan
naţional şi internaţional în Litigii şi Arbitraj, ce evoluţii au avut
aceste departamente în 2012 şi în primul semestru din 2013 şi ce
perspective de dezvoltare au în perioada următoare.

vom prezenta detaliat echipele de avocaţi şi partenerii care
coordonează departamentele de Litigii şi Arbitraj. Totodată, vom
publica studii de caz, interviuri, articole şi analize despre aceste
arii de practică.

În secţiunea dedicată profesiilor liberale din judeţul Cluj, vom
arăta evoluţia din ultimii ani a celor mai puternice societăţi de
avocatură, birouri notariale, birouri de executori judecătoreşti,
firme de consultanţă fiscală şi audit financiar, cabinete de
proprietate industrială etc.

DiN SUmar:

i. Legal & business News
ii. instituţii (interviuri cu noul ministru al Justiţiei, cu
preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi cu preşedintele
UNBR)
iii. cover - Piaţa de Litigii şi arbitraj în 2012 şi 2013 (cu secţiune
specială pentru Arbitraj Internaţional); Cum a evoluat în ultimul
timp gradul de complexitate? Care sunt diferenţele între litigiile
penale (care au prejudicii provenite din activităţi economice),
litigiile civile şi arbitrajele comerciale? Cât de mare a devenit
piaţa litigiilor în domeniul arbitrajului? 
iv. Statistici interne şi internaţionale - în ce domenii se
înregistrează cele mai multe dosare? (Litigii de drept societar şi
comercial; Răspundere contractuală şi delictuală; Litigii civile şi
imobiliare; Litigii fiscale; Arbitraj comercial; Litigii de dreptul
concureţei; Litigii de muncă; Litigii de Proprietate Intelectuală;
Contestaţii şi litigii privind achiziţiile publice; Contencios
administrativ).
v. efectele Noului cod de Procedură civilă asupra instanţelor şi a clienţilor

caselor de avocatură

vi. Profesii liberale din cluj (dosar special despre avocatura de
business din oraşul de pe Someş) - care sunt cele mai puternice,
apreciate şi inovative societăţi de avocatură din Cluj; interviu cu
Decanul Baroului Cluj.
vii. Secţiunea Legal corporate – interviu cu şeful departa mentului
juridic al uneia dintre marile companii prezente pe piaţa din
România
viii. ofertele facultăţilor de Drept pentru viitorii studenţi

ix. Profesii Liberale (prezentarea unor birouri notariale, birouri de
executori judecătoreşti, cabinete de proprietate industria lă, firme
de consultanţă fiscală şi audit financiar, societăţi de insolvenţă,
birouri de mediatori etc.)
x. Secţiunea Legal brand

xi. Secţiunea my office

xii. internaţional
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SeDiUL NotariaL – ogLiNDa
activit|ții NotariaLe

Biroul Notarial Monica Pop
şi Asociaţii îşi desfăşoară
activitatea într-o clădire
construită în perioada
interbelică, deosebitӑ din
punct de vedere
arhitectonic, deţinută de un
avocat înainte de
naţionalizarea din 1950,
restituită fiicei avocatului în
1998 şi cumpărată de biroul
notarial în anul 2004.
Achiziţionarea acestui sediu
a fost o consecinţă a
creşterii activităţii şi echipei
Biroului Notarului Public
Monica Pop. Amenajarea a
durat doi ani şi a ţinut cont
de nevoile specifice
activităţii notariale, astfel

că a rezultat o
compartimentare adecvată
şi corespunzătoare
exigenţelor oricărui client. 
“Am dorit un spaţiu, situat
în zona centrală a
Bucureştiului, care să
materializeze ideile noastre
despre calitatea ridicată pe
care trebuie să o aibă
serviciile notariale. Am
dorit ca sediul sӑ reprezinte
o oglindӑ a activitӑții
noastre”, ne-a declarat
Monica Pop.
Spaţiul este generos, dispus
pe trei nivele, subsol, parter
şi etajul 1, cu o suprafaţă
utilă de 100 mp pe fiecare
nivel. există trei birouri de
notar, două săli de consiliu,
o sală de primire-recepţie, o
cameră de aşteptare, cameră

MODALITATeA CeA MAI BUNă 
De ATRAgeRe ŞI PăSTRARe 
A CLIeNTeLeI eSTe MeNțINeReA
CALITӑțII RIDICATe 
A SeRvICIILOR NOTARIALe 
ŞI A ACTULUI NOTARIAL

moNica PoP
a absolvit facultatea de Drept

(Universitatea bucure[ti) [i institutul
de magistratur\. este fondatoarea

biroului notarial (1997). cu o
experien]\ dobândit\ în 5 ani ca

judec\tor [i 15 ani ca notar public,
coordoneaz\ întreaga activitate [i

dezvoltare a biroului notarial.

 fondat în 1997 de notarul public monica Pop
are în prezent 4 notari asocia]i

ofer\ toat\ gama de servicii notariale

Societate ProfeSioNaL| NotariaL|

Sediu: bucure[ti, sector 2, bd. Dacia nr. 107
telefon: 021.619.10.86 / 021.619.10.76 fax: 021.619.10.26

e-mail: office@notarpop.ro



de pregătire arhivă, spaţii
de depozitare arhivă.  Ȋn
mansarda clădirii
funcţionează un birou de

traduceri care facilitează
clienţilor efectuarea
traducerilor notariale şi
aplicarea apostilei. 

StaNDarD riDicat 
De ProfeSioNaLitate 
şi moraLitate

Biroul notarial are o echipă
bine structurată şi
organizată. Activitatea
notarială este îndeplinită de
4 notari, alături de 7
angajaţi, toți cu studii
superioare (din care 2 sunt
licenţiaţi în drept). “Suntem
foarte exigenţi cu noi înşine,
avem proceduri interne rig u -
roase şi dorim să rămâ nem o
echipă performantă, cu un
standard ridicat de profesio -
nalitate şi moralitate”, ne-a
mărturisit Monica Pop. 
Biroul Notarial Monica Pop
şi Asociaţii are  o clientelӑ
diversificatӑ şi îndeplineşte
toate procedurile notariale
prevăzute de lege,
consultaţii, legalizări,
certificări de fapte,
traduceri, autentificări,
succesiuni, divorţuri,
proceduri de carte funciară. 
“Ȋn organizarea biroului şi

în desfăşurarea activităţii
notariale am plecat de la
premiza că prioritară este
calitatea şi securitatea
actelor ȋncheiate. Cred cӑ
modalitatea cea mai bună de
atragere şi de păstrare a
clientelei este men]inerea
calitӑții serviciilor notariale
şi a actului notarial.
exigenţele pe care ni le-am
impus de-a lungul a 16 ani
de activitate, ne-au ajutat să
selectăm o clientelă care are
acelaşi deziderat ca şi biroul
notarial: un act care exprimă
şi armonizează interesele
celor care-l semnează, în
perfect acord cu dispoziţiile
legii.“

Mircea FICA
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criStiNa miHaLacHe
a absolvit facultatea de Drept, a fost
anterior consilier juridic în domeniul

bancar [i s-a al\turat biroului notarial în
2006, ca notar stagiar. este notar public

asociat din 2008.

miHaeLa N|moLo{aNU
a absolvit facultatea de Drept,

are o experien]\ de 12 ani ca avocat
specializat în drept comercial[i s-a

al\turat echipei biroului notarial în 2009.

SPeraN}a mermeZe
a absolvit facultatea de mecanic\ [i

facultatea de Drept. a lucrat 11 ani ca
inginer [i 8 ani a fost consultant în

management. S-a al\turat biroului în
2008 ca notar stagiar [i a devenit

notar asociat din 2011.
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vă rog să punctaţi câteva
dintre motivele pentru care
medierea poate fi utilă
mediului de afaceri.

Sunt foarte multe motive.
Încep cu câteva care ţin de
conjunctura economică pe
care o traversăm, mai exact
cu această faţetă a crizei
economice care produce
blocaje în decontările dintre
firme. Medierea este şi poate
să fie foarte utilă pentru că
oferă posibilitatea de a sta de
vorbă cu cealaltă parte şi de a
încerca să găseşti soluţii,
acceptate legal. Dacă este
foarte clar pentru două firme
care au în derulare un con -
tract că au apărut întârzieri la
executare, la plăţi, prin
mediere îşi pot renegocia
clauzele contractuale. O altă
problemă specifică acestei
perioade economice este
legată de numeroasele modi -
ficări operate la nivelul
preve derilor care reglemen -
tează relaţiile contractuale
dintre companii şi angajaţi. și
aici medierea poate să fie
utilă, punând față în față
reprezentanții angajatorului
cu angajatul care pretinde sau
dorește ceva. Problemele se
agravează când cel care lan -
sează o acțiune judecătoreas că
contra unei firme continuă să
aibă și calitatea de angajat. În
această situație compania este
interesată nu numai să aibă o
soluție, dar și perspectiva

continuării unei bune relații
cu angajatul. În această pro ble -
mă de etică versus echi tate,
medierea poate fi o soluție. 

Conceptul de mediere
transfrontalieră este încă
destul de puțin cunoscut în
România. Ce impact are acest
tip de mediere asupra
mediului de business?

Directiva europeană 52/2008
încurajează statele membre ale
Uniunii să creeze un cadru
legal pentru ca cel puțin în
disputele transfrontaliere
medierea să poate fi utilizată
și recunoscută. Acordul rezul -
tat dintr-o astfel de mediere
trebuie să fie recunoscut de
sistemele juridice ale statelor
membre. Atunci când o firmă
românească are un contract
de joint venture cu o firmă
din Marea Britanie, de
exemplu, dacă apar probleme

financiare și contractul se
blochează, compania româ -
nească poate ajunge în insol -
vență. Conform legislației la
nivel european, ar trebui ca
firma românească să deschidă
o acțiune în instanță, dar în
Marea Britanie. Într-o astfel
de situație, mai ales dacă este
vorba despre o firmă medie
sau mică, aceasta nu cunoaște
sistemul juridic englez și se
vede nevoită să-și angajeze și
un avocat local. Apelarea la
un avocat din altă țară poate
să ridice și semne de
întrebare legate de loialitatea
lui, ce poate fi mai mare
pentru propriul sistem decât
pentru un client străin.
Directiva 52/2008 încurajează
în astfel de situații folosirea
medierii. Firma românească
poate să-și angajeze un me -
dia tor de aici, care să înceapă
procedura medierii și invita -
rea celeilalte părți. Aceasta
poate să acepte medierea
făcută de mediatorul român
sau poate să vină cel mult cu
un mediator englez și să se
intre într-o co-mediere. Dacă
se ajunge la un acord, acesta
va fi recunoscut atât în țara
de origine a producătorului,
cât și în cea a beneficiarului,
indiferent de sistemele
juridice ale celor două state.

Ce planuri are Fundația
pentru Schimbări
Democratice în ceea ce
privește practica de mediere?

Fundația pentru Schimbări
Democratice a fost, este și va
fi un promotor al medierii,
prin acțiuni foarte practice.
Am început cu proiecte în
care am adus conceptul de
mediere în România, în 1996,
am continuat cu proiecte în
care am practicat medierea și
am ajutat instituțiile publice,
societatea civilă, dar și
mediul de afaceri, să vadă ce
înseamnă și cum funcționează
medierea. Pentru următoarea
perioadă vrem să ne axăm pe
cel puțin trei direcții. Prima
este legată de creșterea
calității pregătirii
mediatorilor. vrem să punem
la punct un sistem de
evaluare a abilităților, pentru
a da un gir de calitate celor
care vor să fie evaluați, dar
mai ales pentru a da fiecărui
mediator evaluat un sens al
priorităților de pregătire
continuă. În al doilea rând,
am început deja să creștem
echipa de mediatori existentă
în cadrul Fundației pentru
Schimbări Democratice,
pentru a asigura un standard
calitativ cât mai ridicat pe
partea de informare
obligatorie și mediere.
Intenția este de a crește
această echipă în continuare,
prin încheierea unor contracte
cu Birouri de mediatori,
pentru preluarea unor
anumite tipuri de cauze. În al
treilea rând, vrem să începem
să exportăm ce am învățat
despre mediere și suntem în
discuții în ceea ce privește
Republica Moldova,
Macedonia, Muntenegru sau
Serbia, zone de mare interes
și pentru mediul de afaceri
din România.

Bogdan BâRLIgeA

vOM CReșTe CALITATeA
PRegăTIRII MeDIATORILOR
interviu cu aNca eLiSabeta ciUcă, preşedinte fundaţia pentru Schimbări Democratice
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COLegIUL MeDIATORILOR
ORgANIzeAză eveNIMeNTe
De ANveRgURă

Care sunt domeniile economice
în care medierea poate fi aplicată
cu o rată mai mare de reușită?

Cred că medierea în afaceri este
cel mai ofertant domeniu pentru
un mediator activ și interesat să
își construiască un portofoliu de
clientelă solid și cu bătaie lungă.
Trăim timpuri marcate accentuat
de factorul economic, de
transferuri de capital, de
antreprenoriat în sens larg, de
interesul de a participa și de a
conta în competiția de business.
În același timp, perioada pe care
o traversăm înseamnă pentru
oamenii de afaceri zbatere și
străduință amplificată de zece ori
față de anii precedenți, de a
rezista în piață, de a rămâne în
picioare într-o lume în care
puține mai sunt certitudinile.
greutățile mediului de afaceri se
decontează de cele mai multe ori,
din păcate, în conflicte, iar aici
poate interveni mediatorul.
Domeniile economice pe care le
poate aborda cu mai mult sau mai
puțin succes un mediator român
sunt cele care s-au dezvoltat în
ultimii ani, cel imobiliar, retail-
ul, agricultura, industria. Depinde
însă de acesta, pentru că cerere
exist\ (chiar dacă uneori e mai
puțin vizibilă), să fie în stare și să
fie  dispus să se calibreze din
mers și cu toată seriozitatea unui
domeniu extrem de specializat,
uneori foarte tehnic și cu o mare
încărcătură pecuniară.

Dacă luăm în considerare
specializările membrilor
Colegiului Mediatorilor, în ce
măsură aceștia pot să asigure
servicii de mediere pentru
disputele apărute în mediul de
afaceri?

Colegiul Mediatorilor este în
acest moment cea mai pregătită

asociație profesională pentru
soluționarea problemelor
mediului de business. Corpul
profesional al asociației format
din peste 300 de membri, are în
componența sa oameni de
afaceri, manageri de top,
economiști, evaluatori,
finanțiști, bancheri, arhitecți,
ingineri și avocați conectați,
prin specializare, fenomenului
de business. Ponderea
majoritară a activităților
Colegiului o reprezintă
manifestările, parteneriatele,
evenimentele publice, cursurile
de up-gradare profesională
direcționate spre zona de
antreprenoriat român. 

Ce proiecte importante derulează
Colegiul Mediatorilor în această
perioadă și ce noi acțiuni va
derula în perioada următoare?

În cursul acestui an Colegiului
Mediatorilor va organiza, pe
lângă seria de mese rotunde și
seminarii adresate în special
membrilor săi, având caracter
lunar sau bilunar, cea de-a patra
ediție a șCOLII De vARă anul
acesta în Sibiu, cu o puternică
orientare de business, având o
expunere mediatică importantă,
cu participanți prestigioși din
zona publică națională și
internațională, SeMINARUL
“PSIHOLOgIA
MeDIATORULUI”, avându-i ca
speakeri pe autorii căr]ii, doi
celebri avocați/mediatori de
business americani, Daniel
Bowling și David A. Hoffman,
CONFeRINțA CU
FeDeRAțIA PATRONATeLOR
SOCIeTățILOR DIN
CONSTRUCțII, organizată în
virtutea parteneriatului cu
aceasta.

Bogdan BâRLIgeA

colegiul mediatorilor
este în acest moment
cea mai pregătită
asociație
profesională pentru
soluționarea
problemelor
mediului de
business.

interviu cu ariN avrameScU, vicepreședinte, colegiul mediatorilor



LIBRA INTeRNeT BANK 
A LANSAT CONTUL FIDUCIAR 
PeNTRU PROFeSII LIBeRALe
Libra Internet Bank a lansat serviciul Cont Fiduciar, prin intermediul
căruia cabinetele de avocaţi şi birourile notariale pot monitoriza
fondurile asociate activităţilor fiduciare, prin care pot fi primite în
depozit, în numele şi pe seama clientului, fonduri financiare şi
bunuri. Prin noul pachet, cabinetele de avocatură şi birourile

notariale pot ataşa contului
curent mai multe conturi
separate, destinate exclusiv
păstrării şi administrării
fondurilor fiduciare primite în
depozit de către cabinet, în
numele şi pe seama clienţilor
săi, rezultate din valorificarea
unor titluri executorii după
încheierea unui litigiu, a
medierii, a procedurii
succesorale sau a lichidării unui

patrimoniu, potrivit legislaţiei în vigoare. Libra Internet Bank este
prima instituţie bancară din România care a creat produse dedicate
profesiilor liberale, începând din 2004 cu produse pentru sectorul
medical. Operaţiunile cu clienţi din zona profesiilor liberale
reprezentau 40% din portofoliul băncii, la finele anului 2012.

COSTUL MeDIU 
PeNTRU ORA De AUDIT 
S-A ReDUS, ÎN 2012
Anul trecut, tariful mediu pentru ora de audit s-a
redus cu 9,5%, ajungând la 95 de lei pe oră de
persoană, faţă de 105 lei în 2011, a precizat Horia
Neamţu, preşedintele Camerei Auditorilor Financiari
din România (CAFR).
“Tarifele, fiind vorba de o restrângere a pieţei, s-au
micşorat, mai ales în ceea ce priveşte auditul acelor
fonduri europene”, a spus Horia Neamţu. Cea mai
accentuată scădere a tarifelor se constată la serviciile
prestate de persoanele fizice. „Companiile care sunt
mai închegate şi nu aleargă după servicii cu orice
preţ şi ţin la brandul lor, acolo se constată o oarecare
menţinere a tarifelor, poate o sensibilă scădere, dar
nu spectaculoasă, pe câtă vreme la persoane fizice
este un cu totul alt raţionament”, a explicat
preşedintele CAFR.
Potrivit raportului pe 2012 al Camerei Auditorilor
Financiari din România, onorariul orar (lei/oră-om)
era, în 2012, de cel mult 168 de lei în cazul
persoanelor fizice şi de 400 de lei în cazul firmelor
de audit, iar cel minim era de 3 lei în cazul
persoanelor fizice şi de 20 de lei în cazul firmelor.

UniCredit Leasing Corporation, liderul
pieţei de profil din România, a acordat,
anul trecut, finanţări noi în valoare de

274,7 milioane de
euro, în creştere cu
6% comparativ cu
2011, reprezentând
peste 20% din
volumele noi
finanţate de piaţa de
leasing în anul
2012.
Astfel, în 2012,
UniCredit Leasing
Corporation a
încheiat peste 5.000
de noi contracte de
leasing, cifre

comparabile cu cele din anul precedent,
în pofida contextului de piaţă dificil.
Din volumele noi aferente anului 2012,

aproximativ 51% reprezintă finanţări
pentru segmentul vehiculelor, 40%
finanţări de echipamente (inclusiv
aeronave şi echipamente pentru
producerea energiei regenerabile) şi 9%
finanţări imobiliare.
“Am reuşit să ne consolidăm poziţia de
lider pe piaţa de leasing datorită
adaptării strategiilor noastre la noile
realităţi ale pieţei, prin diversificarea
structurii portofoliului, amplificarea
sinergiilor cu UniCredit ţiriac Bank,
precum şi prin lansarea de oferte foarte
avantajoase pentru clienţii noştri şi
continuarea parteneriatelor cu mari
branduri auto”, a spus Antoaneta
Curteanu (foto), CeO UniCredit Leasing
Corporation.

UNICReDIT LeASINg, 
PeSTe 5.000 De CONTRACTe NOI ÎN 2012
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BCC A LANSAT 
CONTUL FIDUCIAR

PeNTRU AvOCAţI 
ŞI NOTARI

Banca Comercială Carpatica (BCC) pune la
dispoziţia persoanelor juridice,

reprezentanţi ai birourilor de avocatură,
notariale şi societăţilor fiduciare, un produs

adaptat segmentului lor de activitate.
Contul Fiduciar, destinat  depozitării
fondurilor fiduciare, oferă avantajele

constituirii, alături de contul curent, a unuia
sau mai multor conturi fiduciare pentru

păstrarea şi gestionarea, pe termen mediu şi
lung, a patrimoniului primit în depozit în
numele clienţilor. Acest patrimoniu este

reprezentat de sume primite de fiduciar cu
titlu de fond iniţial sau rezultate din
valorificarea acestuia ori a bunurilor

încredinţate, prin fructificarea de titluri
executorii după finalizarea unui litigiu, a

unei medieri, a procedurii succesorale sau a
lichidării unui patrimoniu. „Contul Fiduciar

a fost conceput astfel încât să le înlesnim
clienţilor noştri gestionarea fiecărui fond în
parte, oferindu-le în acelaşi timp o serie de
beneficii precum gratuitate la deschiderea

şi administrarea contului indiferent de
valută şi comision zero la depunerile de

numerar. Acest produs este un instrument
necesar desfăşurării activităţii din acest

domeniu”, a precizat gheorghe Cismaru
(foto), director general adjunct al Băncii

Comerciale Carpatica.

egNATIA ROMâNIA, PARCURI 
FOTOvOLTAICe De 10 Mw
Contractorul ePC, egnatia România,
furnizor de servicii la cheie pentru
proiecte fotovoltaice, a finalizat, în
decembrie 2012 şi ianuarie 2013,
lucrările şi a conectat la reţeaua de
electricitate proiecte fotovoltaice ce
totalizează 10 Mw.
Mai exact, pe 21 decembrie 2012,
contractorul ePC (engineering-
procurement-construction) egnatia
România a dezvoltat şi a conectat la

reţeaua de electricitate un proiect
fotovoltaic de 3 Mw în Bistriţa.
Proiectul solar a fost realizat pentru
investitori privaţi români. Un alt
proiect fotovoltaic de 6 Mw a fost
conectat la reţeaua de energie electrică
– pentru investitori străini privaţi – în
vărăşti, judeţul giurgiu. De asemenea,
egnatia România a finalizat, recent, un
parc solar de 1 Mw în Târgu Frumos,
judeţul Iaşi, pentru investitori străini

privaţi. Până în prezent,
contractorul ePC egnatia
România a dezvoltat şi
conectat la reţeaua de
electricitate parcuri
fotovoltaice ce totalizează
12,7 Mw, pentru mai
mulţi investitori. În plus,
compania are în lucru
mai multe proiecte solare
pentru primele două
trimestre din acest an.

COMPeTIţIA “THe BIg PITCH”, 
ÎN PReMIeRă ÎN ROMâNIA
Consiliul Naţional al
Întreprinderilor Private
Mici şi Mijlocii din
România, Universitatea
Anglia Ruskin
Cambridge şi Academia
de Studii economice
Bucureşti organizează,
în premieră în România,
competiţia de planuri de
afaceri “The Big Pitch”,
eveniment internaţional
care are în vedere
identificarea de viitori
oameni de afaceri
pasionaţi, de planuri de
afaceri inovatoare şi
care oferă şanse şi

sprijin pentru a le
implementa. Conceptul
“The Big Pitch” a luat
naştere în cadrul celui
mai mare hub
antreprenorial din Marea
Britanie – Cambridge –
şi este organizat anual
de către Ashcroft
International Business
School, Anglia Ruskin.
Anul acesta, în a doua
jumătate, The Big
Pitch România va
aduce în faţa
panelului de juraţi
cele mai
interesante şi de

succes idei de afaceri.
Juriul este format din
întreprinzători şi
persoane reprezentative
în mediul de afaceri.
Doar trei dintre proiecte,
cele care vor cumula cel
mai mare punctaj, vor
primi premii în valoare
de 10.000, 7.000 şi
5.000 de euro oferite de
sponsorii evenimentului.
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