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EDITORIAL

NOROCOȘII    
ȘI ASOCIAȚII

Avocaţii care au terminat
facultatea de Drept în
perioada 1990-1999 au

avut o serie de avantaje clare,
comparativ cu cei care au absolvit
după anii 2000-2001.
Deschizătorii de drumuri ai
avocaturii de business din
România – Gheorghe Mușat, Ion
Nestor, Ernest Popovici, Valeriu
Stoica, Călin-Andrei Zamfirescu
aveau nevoie de parteneri tineri,
care să se ocupe de dosarele
importante, dosare care s-au
înmulţit vertiginos, odată cu
demararea procesului de
privatizare a companiilor de stat și
cu interesul ridicat al investitorilor
străini. Acești tineri avocaţi au
învăţat foarte repede meserie de la
maeștrii lor, au ars etapele. Unii
dintre ei și-au făcut rapid propria
firmă, alţii după 5, 10 sau 12 ani,
iar unii continuă să fie parteneri,
fără responsabilitatea
antreprenoriatului. Alţii au lucrat
anterior în magistratură sau în
companii private prestigioase.
Avocaţi precum Anda Todor,
Crenguţa Leaua, Simona Miloș,
Ioana Haţegan, Narcisa Oprea,
Magdalena Lupoi, Miruna Suciu,
Delia Pachiu, Sorina Olaru,
Magda Volonciu, Andra
Mușatescu, Ioana Racoţi,  Florian
Niţu, Florentin Ţuca, Gabriel
Zbârcea, Sebastian Guţiu, Sorin
David, Ion Dragne, Francisc Peli,
Adrian-Cătălin Bulboacă, Daniel
Badea, Dragoș Vilău, Marian

Dinu, Cătălin Predoiu, Daniel
Voicu, Cătălin Grigorescu,
Laurenţiu Pachiu, Gabriel Biriș,
Ștefan Botezatu, Gheorghe
Piperea, Ovidiu Budușan, Mihail
Oancea, Adrian Raţiu, Andrei
Cionca, Mădălin Niculeasa,
Răzvan Dincă, Radu Ionescu,
Mihai Guia, Radu Protopopescu,
Lucian Cumpănașu, Gelu
Maravela, Mihai Guia, Adrian
Manolache, etc. au avut șansa să
fie la locul potrivit, în momentul
potrivit. Mulţi dintre ei au predat

sau predau încă la Facultate, au
scris cărţi, au contribuit la
elaborarea unor legi importante.
Cel mai important însă este faptul
că au creat multe locuri de muncă
stabile și bine plătite, aducând
plus-valoare economiei românești.
Se cuvine așadar să-i preţuim mai
mult pe acești profesioniști.
Procese similare au avut loc și în
cazul notarilor, al practicienilor în
insolvenţă,  sau al executorilor
judecătorești. De asemenea, în
cazul consultanţilor fiscali, audi -
torilor financiari și în cel al con si -
lierilor în proprietate industrială. 

GALA PROFESIILOR LIBERALE – 
3 DECEMBRIE 2013, 
LA ATENEUL ROMÂN

Legal Magazin va organiza marţi,
3 decembrie 2013, la Ateneul
Român, prima ediţie a Galei
Profesiilor Liberale. 
La eveniment sunt aşteptaţi să
participe peste 700 de
profesionişti ai dreptului şi ai
sistemului financiar-bancar,
reprezentanţi ai mediului de
afaceri, oficiali din ministere și
din instituţiile sistemului juridic,
profesori universitari,
reprezentanţi ai corpului
diplomatic şi mass-media. 
Gala Profesiilor Liberale este o
premieră absolută pe plan
naţional, un eveniment care
deschide drumuri şi sondează
efortul comunităţii respective
pentru susţinerea nemijlocită a
mediului de afaceri în general, dar
şi a societăţii, în ansamblul ei. Ne
asumăm răspunderea şi onoarea
de a monitoriza atent şi de a
distinge de acum  înainte, an de
an, toate succesele şi împlinirile
acestor PROFESII LIBERALE,
care dau un impuls mult aşteptat
şi dorit întregii Românii. 

Vă așteptăm la Gală!

de MIRCEA FICA, editor coordonator

Legal Magazin va
organiza marți, 3
decembrie 2013, la
Ateneul Român,
prima ediție a Galei
Profesiilor Liberale. 
La eveniment sunt
aşteptaţi să participe
peste 700 de invita]i.
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INTERVIUL EDIŢIEI

Aţi adus în România, în
anul 1991, primul
dumneavoastră client,
înmatriculând o societate
mixtă sub formă de SRL; aţi
fost unul dintre pionierii
avocaturii de business din
România. Cum vedeţi acum
acest domeniu de activitate?
Piaţa avocaturii de business a
evoluat foarte mult în ultimii
20 de ani. Aş putea spune în
mod supersonic…! Când am
ajuns în România, în
februarie 1990, Baroul
Bucureşti avea, dacă nu mă
înşel, aproximativ 470 de
avocaţi, iar azi sunt înscrişi
peste 9.000 de avocaţi.
Cifrele vorbesc de la sine
despre evoluţia pieţei…
În acei primi ani ai avocaturii
de business eram cu toţii
pionieri într-o lume nouă, dar
şi pasionantă. Să ne amintim
că, până în 1990, comerţul
era monopol de stat, iar
imediat după Revoluţie, totul
putea şi trebuia construit sau
reconstruit. Şi noi, avocaţii,
am avut acest formidabil rol
de a contribui la crearea
acestui nou edificiu, care era
comerţul privat.
Alegerea de a veni să profe -
sez în România a fost o
oportu ni tate a vieţii şi în
niciun caz nu am rupt

legăturile cu Franţa; iniţial
am venit în România în
calitate de avocat de afaceri
francez; eram pe atunci
înscrisă în Baroul Paris din
1987; ulterior, în 2002, m-am
înscris şi în Baroul Bucureşti.

În toţi aceşti ani, aţi lucrat
mult pe segmentul

investiţiilor străine în
România. Este mediul
autohton de afaceri propice
investiţiilor străine? 
O să fiu puţin provocatoare şi
vă răspund la această
întrebare cu o altă întrebare:
“depinde pentru cine?”.
Marile grupuri internaţionale
pot avea alte criterii în

alegerea unei ţări în care să
investească, decât neapărat şi
strict acel criteriu al unui
mediu de afaceri propice;
bineînţeles că un mediu de
afaceri stabil din punct de
vedere juridic sau politic este
foarte important, o fiscalitate
adaptată, de asemenea. Dar,
pentru marile grupuri de
companii este adeseori vorba
de pieţe pe care vor să le
“cucerească”. Pieţe care au
nevoie de “expansiune”… În
cazul României, la începutul
anilor ’90, totul trebuia
dezvoltat: infrastructuri
rutiere, feroviare,
aeroportuare, turistice, reţele
de magazine, comerţ de orice
fel şi lista poate continua…
Marile grupuri de firme au
văzut oportunităţile pe care le
aveau în a investi în fostele
ţări comuniste şi o mare parte
din multinaţionale au venit
chiar din primii ani.
În ceea ce-i priveşte pe
investitorii francezi, se
consideră că aproximativ
80% din întreprinderile ce
constituie CAC 40 (indicele
bursier al celor mai mari 40
de societăţi) din Franţa sunt
azi prezente pe piaţa
românească. Lucrurile nu
sunt însă tot atât de simple
pentru restul societăţilor,

TREBUIE SĂ ATRAGEM ATENȚIA 
INVESTITORILOR CĂ ROMÂNIA  
NU ESTE O ȚARĂ "LOW COST", 
EXISTÂND MULTE ALTE AVANTAJE
Interviu cu DANA GRUIA-DUFAUT, Managing Partner, Cabinet de Avocat GRUIA DUFAUT
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pentru IMM-uri, de exemplu.
Acestea din urmă sunt cele care
au cel mai mult de suferit dacă
mediul de afaceri nu este unul
prietenos. De altfel, este
binecunoscut că IMM-urile nu
dispun de aceeaşi forţă pe care o
are un mare grup pentru a rezista
atunci când este vorba despre
proiecte de investiţii pe alte pieţe,
decât cea de origine. Cu toate
acestea, trebuie să fim conştienţi
de faptul că IMM-urile reprezintă
coloana vertebrală a unei
economii sănătoase.
Aş putea să vă dau şi un exemplu
în acest sens. În anul 2010, Franţa
avea 3,2 milioane de IMM-uri,
care reprezentau 99,9% din totalul
întreprinderilor. Ele reprezentau
52% dintre salariaţi, 38% din cifra
de afaceri, 49% din valoarea
adăugată şi 43% din investiţiile
globale ale Franţei. 
Aceste IMM-uri au nevoie de un
mediu stabil de afaceri, prin
aceasta înţelegând în primul rând
o stabilitate legislativă (să nu
schimbăm textele de lege o dată la
3 luni; să nu publicăm azi texte în
Monitorul Oficial care sunt
aplicabile de mâine dimineaţă, să
dăm timp întreprinderilor să se
adapteze noilor dispoziţii legale
etc.). 
Lucrurile pe care le menţionez
aici sunt valabile şi pentru IMM-
urile locale care au nevoie de
acelaşi mediu de afaceri prietenos,
la ele acasă. Faptul că vorbesc
aceeaşi limbă cu autorităţile şi
cunosc obiceiurile locale poate
face lucrurile un pic mai simple
pentru investitorii autohtoni, dar
nu justifică în niciun caz birocraţia
cu care încă se confruntă. Ar
trebui să terminăm odată cu
formularele în trei exemplare
pentru care trebuie să mergi la
cinci ghişee ca să te achiţi de
obligaţiile faţă de stat. Tehnicile
moderne de circulaţie a infor ma -

ţiei permit să scăpăm azi de toată
hârţogăraia şi de toată birocraţia
care există. Voinţă să fie…

Ce i-aţi sfătui azi pe cei din
Franţa sau din altă ţară care
doresc să investească în
România?
Francezii care vin să investească
în România sunt surprinşi să
găsească la 2.500 km distanţă de
casă, o ţară cu proximitatea
culturală pe care o are România
cu Franţa, să întâlnească aici
persoane care vorbesc o franceză
perfectă, chiar dacă, în ultimii ani,
engleza a câştigat mult teren, şi să
găsească atâtea elemente
asemănătoare.
Însă, entuziasmul investitorului
francez trebuie temperat, pentru că
legislaţia din România are
anumite particularităţi care duc şi
la unele confuzii ce se pot naşte
atunci când negociezi cu un
partener local; astfel, le spun
întotdeauna clienţilor noştri că
trebuie să fie atenţi la conţinutul
noţiunii, dincolo de o denumire
identică; de exemplu, în Franţa, în
SRL-uri există geranţi şi în SA-uri
administratori, deoarece acestora
le corespunde şi un regim fiscal
diferit; mulţi sunt surprinşi când
află că în România nu există decât
administratori, fără vreun regim
fiscal diferit sau că într-un SRL se
poate avea un Consiliu de
Administraţie. 
Pe de altă parte, trebuie să
atragem azi atenţia celor care vin
să investească că România nu este
o ţară de “low cost” şi nici un
paradis fiscal unde pui azi 100 de
lei pe masă şi aduni poimâine 300
de lei. S-a întâmplat… Piaţa însă
se autoreglează şi acest gen de
investitori dispar rapid… Mai
grav este atunci când un investitor
serios este astfel privit de către
partea română, lucru care nu-i
facilitează integrarea.

Care sunt particularităţile unui
management de criză pentru o
casă de avocatură? Care au fost
principalele măsuri pe care 
le-aţi luat în cadrul cabinetului
pe care îl conduceţi? 
Nu cred că managementul de
criză pentru un cabinet de avocat
este diferit de cel al unei societăţi
oarecare. Asemenea unui căpitan
de navă, care, dacă-l prinde o
furtună, face tot ce poate pentru 
a-şi menţine echipajul şi vasul pe
linia de plutire până iese din nou
soarele, la fel şi noi, avem în
primul rând răspunderea faţă de
angajaţi: salariaţi şi avocaţi, dar şi
faţă de clienţi şi businessul în sine.
Clienţii sunt cei care ne-au permis
să creştem şi să ajungem la
nivelul actual, azi, în cadrul
cabinetului activând 35 de
persoane. Dar, în ultima perioadă
a fost evident că şi clienţii noştri,
care până la sosirea crizei
investeau şi creşteau an de an, au
încetinit ritmul. Noi am fost
alături de ei, i-am ajutat să treacă
prin dificultăţile contextului
economic, ne-am adaptat noilor
cerinţe…
Până acum, am reuşit să răzbatem
prin criză, chiar dacă nu pot spune
că ultimii patru ani au fost cei mai
frumoşi! Am văzut şi societăţi
care au ales să plece din România,
societăţi care au concediat
salariaţi, altele cu probleme mari
de recuperări de creanţă… ca în
orice perioadă de criză, nu toate
zilele au fost roz.
În ceea ce priveşte gestiunea
cabinetului, am fost, bineînţeles,
mult mai atenţi la propriile
noastre costuri interne sau facturi
ca să nu ne trezim la rândul nostru
descoperiţi din cauza dificultăţilor
financiare ale clienţilor noştri.
Echipa a fost solidară şi am trecut
cu bine, iar azi sperăm ca “ieşirea
din tunel” să fie pentru mâine
dimineaţă…. 

Clienţii sunt cei care
ne-au permis să
creştem şi să
ajungem la nivelul
actual, azi, în cadrul
cabinetului activând
35 de persoane. Dar,
în ultima perioadă a
fost evident că şi
clienţii noştri, care
până la sosirea crizei
investeau şi creşteau
an de an, au încetinit
ritmul. Noi am fost
alături de ei, i-am
ajutat să treacă prin
dificultăţile
contextului
economic, ne-am
adaptat noilor
cerinţe…
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În Romania, în cazul unei
societăţi de avocatură, brandul
personal al avocatului/avo -
caţilor fondator/fondatori se
confundă de cele mai multe ori
cu cel al societăţii. Este acesta
un avantaj sau dezavantaj ?
Ca în cazul altor profesii liberale,
clientul alege un cabinet de avocat
/ societate de avocaţi pentru că ştie
un anume avocat, direct sau din
reputaţie. Personal, consider că
avem în această profesie o
clientelă foarte “intuitu personae”.
Clientul nu vine la noi pentru că a
văzut o placă pe care scrie
“Avocat” la poartă, sau, pentru că
a citit un anunţ la mica publicitate
cum practică, din păcate, unii
avocaţi. Clientul vine prin acel
“bouche à oreille”, prin acea
recomandare de la un client
mulţumit către unul nou. Acest
lucru poate fi, într-adevăr, un
dezavantaj pentru că, în momentul
în care cabinetul creşte, nu mai ai
timpul necesar să te ocupi personal
de toţi clienţii care vin de fapt la
Dna. Avocat Gruia Dufaut. Şi
atunci delegi unor avocaţi de
încredere din cadrul cabinetului,
ceea ce nu neapărat orice client
apreciază. Pe de altă parte, faptul
că brandul personal al fondatorului
se confundă cu cel al cabinetului /
societăţii de avocaţi poate fi
ulterior - atunci când cabinetul
atinge o talie consecventă - şi un
avantaj cu condiţia ca numele
fondatorului să fie asimilat unor
criterii profesio nale de înalt nivel
şi numele în sine să fie un criteriu
de respectabilitate şi profesio -
nalism. Carisma şi savoir-faire-ul
fondatorului îşi pun am pren ta şi nu
dispar chiar atât de uşor.

Indiferent de domeniu, nu se
poate construi o carieră solidă
fără a avea un sistem de valori.
Care este sistemul de valori în
care credeţi?

Jurământul pe care l-am spus
acum 25 de ani cu voce tare,
îmbrăcată fiind în prima mea
robă de avocat nou-cumpărată,
în sala primei camere a Curţii de
Apel din Paris era: “Jur, în
calitate de avocat, să-mi exercit
funcţia cu demnitate, conştiinţă,
în mod independent, cu
probitate şi umanitate”. A fost
unul dintre cele mai emoţionante
momente din cariera mea de
avocat!
În 2002, când am intrat în
profesia de avocat în România,
am regretat că nu mi s-a cerut la
fel, ca într-o şedinţă solemnă să
depun jurământul de avocat
român. De câţiva ani acesta a
început să fie depus în mod
regulamentar şi în Baroul
Bucureşti, numai că nu i se
conferă acelaşi aspect solemn. 1

Insist pe ideea de jurământ
profesional pentru că a fost
pentru mine sursa uneia dintre
primele valori de care consider
că trebuie să dea dovadă un
avocat: onestitatea. Cred cu
tărie în faptul că nu poţi fi un
avocat desăvârşit dacă nu eşti
pe deplin onest în orice
circumstanţă a vieţii, fie ea
profesională sau personală.
Să fii riguros, reactiv,
convingător, muncitor,
disponibil în orice moment sunt
numai câteva dintre calităţile de
care trebuie să dea dovadă un
bun avocat. Profesionalism,
eficacitate şi proximitate sunt
valorile pe baza cărora am
construit cabinetul din România
în ultimii 22 de ani, valori pe
care sper că le-am transmis şi
tinerei generaţii.

Anca CHILOM

1 Reamintesc că jurământul pe care-l
rosteşte avocatul în România este: “Jur
să respect şi să apăr Constituţia şi legile
ţării, drepturile şi libertăţile omului şi să
exercit profesia de avocat cu cinste şi
demnitate. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

RECUNOAŞTEREA MERITELOR
Avocat înscris atât în Baroul Paris din 1987, cât şi în cel din
Bucureşti din 2002, Dana GRUIA DUFAUT s-a format din punct de
vedere profesional în Franţa, unde a obţinut atât o diplomă în
Dreptul Afacerilor, la Universitatea Sorbona din Paris I (1986), cât
şi una în Drept imobiliar (1987). Ulterior, şi-a completat studiile
la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, unde, în
2002, a devenit Doctor în Ştiinţe Juridice, după ce a susţinut cu
Prof. Octavian Căpăţână teza de Doctorat cu titlul
„Reglementările comerciale cu privire la relaţiile dintre Franţa şi
România în contextul european”. 
Pentru Baroul din Paris, în anii ‘90, Dana GRUIA DUFAUT s-a
ocupat de Comisia de Cooperare cu Baroul din Bucureşti, astfel
că, în fiecare an, tineri avocaţi din Baroul Bucureşti au mers la
Paris, pentru formare profesională în cadrul unor stagii de
pregătire în cabinetele unor avocaţi parizieni, cu finanţare de la
Statul francez. Din 1993 până în 1996, a fost Secretar Regional al
Uniunii Internaţionale a Avocaţilor (UIA) pentru Europa de Est. În
perioada 1996-2011, a fost Avocat-Consilier al Ambasadei Franţei
la Bucureşti, iar din 1998 şi până în 2010, a ocupat funcţia de
Consilier pentru Comerţul Exterior al Franţei.  
Activează în România din 1990, iar ca o recunoaştere a
contribuţiei pe care a avut-o în domeniul juridic, Dana GRUIA
DUFAUT a primit, în 2006, din partea Statului Francez, Ordinul
Naţional al Meritului (în gradul de Cavaler), decernat de
Excelenţa sa Ambasadorul Franţei în România. În motivaţia
acordării acestei distincţii se menţionează: „Dana GRUIA DUFAUT
a demonstrat în numeroase cazuri profesionalismul şi
devotamentul puse în slujba intereselor societăţilor franceze în
România”.



AVOCAŢII TZA AU CÂŞTIGAT 
UN LITIGIU DE 66 MILIOANE DE EURO

Hochtief
Solutions AG,
clientul
reprezentat de
Nestor Nestor
Diculescu
Kingston
Petersen
(NNDKP), a
câştigat
contractul pentru
reabilitarea
Aeroportului
Internaţional Mihail
Kogălniceanu. Curtea de
Apel a respins plângerea
formulată de asocierea
Astaldi - Alstom
Company şi UTI Grup
împotriva deciziei CNSC,
confirmând legalitatea
acesteia şi implicit a

evaluării ofertelor
depuse. Decizia Curţii de
Apel vine la opt luni de
la publicarea în SEAP a
anunţului de participare
privind atribuirea
contractului.
Proiectul constă în
reabilitarea platformelor
de staţionare a

aeronavelor şi a
bretelelor de acces
la pista de aterizare
- decolare din
incinta
aeroportului, pe o
suprafaţă de
155.253,68 mp şi
are o valoare totală
de peste 17
milioane de euro.
Hochtief Solutions

AG a fost reprezentat de
avocaţii NNDKP atât în
faza contestaţiilor de la
CNSC, cât şi în instanţă,
proiectul fiind coordonat
de doi parteneri, Radu
Damaschin (litigii) şi
Adina Chilim-Dumitriu
(consultanţă în domeniul
achiziţiilor publice).

Echipa Ţuca Zbârcea & Asociaţii
(TZA) a obţinut, pentru ArcelorMittal
Tubular Products Roman, o hotărâre
irevocabilă în faţa Curţii de Apel
Bacău în litigiul cu un acţionar
minoritar privind o majorare de capital
de aproximativ 66 milioane de euro.
Litigiul a fost iniţiat de un acţionar
minoritar al ArcelorMittal Tubular
Products Roman, activ pe piaţa de
capital, şi a avut ca obiect anularea
Hotărârii AGA a producătorului de
ţevi de oţel adoptată în 26 ianuarie
2012.
Echipa care a reprezentat
ArcelorMittal Tubular Products
Roman în toate etapele procesuale a
fost coordonată de avocaţii asociaţi

Ioana Gelepu (specializată în litigii) şi
de Silvana Ivan (specializată în piaţa
de capital, drept societar şi
achiziţii/fuziuni). Din echipa implicată
în acest proiect au mai făcut parte
Gabriela Costescu (avocat senior din
echipa de litigii) şi Ciprian Timofte
(avocat senior în echipa de
consultanţă), ambii cu o bogată
experienţă în speţe complexe,
implicând, în egală măsură, aspecte de
piaţă de capital/drept societar, dar şi
de ordin litigios.

SCHOENHERR
ÎŞI ÎNTĂREŞTE 
DEPARTAMENTUL 
DE DREPTUL 
CONCURENŢEI

Georgeta Gavriloiu (foto) s-a alăturat
biroului din Bucureşti al casei de
avocatură Schoenherr, în calitate de
asociat senior al departamentului de
dreptul concurenţei. 
“Clienţii noştri vor beneficia de
experienţa practică, cunoştinţele
tehnice şi abilităţile impresionante pe
care le deţine Georgeta. Suntem
mulţumiţi că un practician de talia sa
s-a alăturat echipei noastre”, a
declarat Sebastian Guţiu, Managing
Partner al biroului din Bucureşti al
Schoenherr.
Georgeta Gavriloiu oferă consultanţă
juridică în orice chestiune de dreptul
concurenţei, cu accent pe sectoarele
de energie şi industrie. Înainte de a se
alătura Schoenherr în calitate de
asociat senior, Georgeta a lucrat peste
16 ani pentru Consiliul Concurenţei
din România.
Între 2007 [i 2011, Georgeta a fost
ofiţer de legătură pe probleme de
concurenţă între autoritatea din
România şi Direcţia Generală
Concurenţă a Comisiei Europene. A
fost unul dintre reprezentanţii

Consiliului
Concurenţei din

România în mai
multe grupuri
de lucru
patronate de
Comisie,

precum şi în
Comitetul
Consul tativ
Prac tici
Res tric   tive
şi Abuz de
Poziţie
Dominant\.

CLIENTUL NNDKP, HOCHTIEF SOLUTIONS AG,
VA REABILITA AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
MIHAIL KOGĂLNICEANU
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MUŞAT & ASOCIAŢII DOMINĂ 
CLASAMENTELE IFLR 1000 PE ROMÂNIA

Muşat & Asociaţii continuă
să do mine topul IFLR 1000,
clasându-se pe prima poziţie
în toate ariile de practică
analizate – Drept bancar şi
Piaţă de Capital, Fuziuni &
Achiziţii şi Finanţări de
proiecte. “Clasa rea pe
primul loc în topul IFLR
2014 reprezintă o
recunoaştere a perfor -
manţelor profesionale din
ultimul an, realizate de

Muşat & Asociaţii urmare a
implicării în multe proiecte
şi tranzacţii importante
finalizate cu succes. Într-un
climat economic ce se
menţine dificil, în care
investitorii sunt încă precauţi
în alocarea resur selor
financiare, iar sistemul
bancar resimte efectele
crizei, portofoliul de clienţi
al firmei s-a majorat în
medie cu 25%-30%, Muşat

& Asociaţii rămânând pe
mai departe un jucător de
prim rang pe piaţa avocaturii
de business din România”, a
declarat Mona Muşat (foto),
Managing Partner, Muşat &
Asociaţii. De asemenea,
Gheorghe Muşat (Senior
Partner), Mona Muşat
(Managing Partner) şi
Miruna Suciu (Partner) sunt
recomandaţi de IFLR 1000
drept “leading lawyers”  în

ariile de prac ti că analizate,
datorită proiec telor coordo -
nate, dar şi a feed-back-ului
primit din partea clienţilor. 

Firma de avocatură Voicu &
Filipescu a asistat un vehicul al
grupului Bel Rom, unul dintre
cei mai activi dezvoltatori de
parcuri comerciale de pe piaţa
imobiliară din România, în
tranzacţia pentru vânzarea către
fondul de investiţii sud-african
New Europe Property
Investments (NEPI) a Severin
Shopping Center, proiect
dezvoltat de client în Drobeta
Turnu Severin şi având o
suprafaţă totală de aproximativ
16.000 de metri pătraţi.

Avocaţii firmei, coordonaţi de
Roxana Neguţu – Partner şi
Carmen Duţescu – Managing
Associate, au acordat asistenţă
în legătură cu toate etapele
tranzacţiei, structurate sub
forma unui asset deal şi impli -
când în principal transferul către
NEPI a centrului comer cial şi a
contractelor de loca ţiune şi de
servicii încheiate în legătură cu
spaţiile comerciale, precum şi a
unui teren adiacent cu o supra -
faţă de aproximativ 2,3 hectare.
„Aceasta este cea de a patra
tranzacţie în care asistăm Bel
Rom la vânzarea proiectelor
dezvoltate de acest client în
România. Din punct de vedere
tehnic, complexitatea tranzac -
ţiei a reieşit din mecanismul
specific de calcul al preţului, a
cărui implemen tare a presupus
negocieri de durată între părţi”,
a declarat Carmen Duţescu
(foto), Managing Associate
Voicu & Filipescu.

VOICU & FILIPESCU, 
ALĂTURI DE BEL ROM ÎN VÂNZAREA
SEVERIN SHOPPING CENTER

ECHIPA BULBOACĂ 
ŞI ASOCIAŢII VA ASISTA STATUL
ÎN PRIVATIZAREA ROMTELECOM

Oferta declarată câştigătoare pentru finalizarea
privatizării Romtelecom a fost cea depusă de
societatea de avocatură Bulboacă şi Asociaţii.
Următoarea etapă va consta în semnarea contractului-
cadru dintre MSI şi firma de avocatură la o dată ce va
fi stabilită ulterior. Oferta câştigătoare a fost stabilită
ca urmare a aplicării criteriului ofertei cu preţul cel
mai scăzut.
Consultantul juridic va avea atribuţii precum:
acordarea de asistenţă juridică pentru MSI în procesul
de elaborare a actelor normative necesare în

finalizarea
procesului de
privatizare;
analiză şi
elaborare de
opinii juridice
cu privire la
documentele
elaborate de
consultantul

selectat de către MSI pentru finalizarea procesului de
privatizare; verificarea legalităţii sau conformităţii cu
prevederile legale aplicabile a documentelor emise de
consultant; identificarea soluţiilor juridice pentru
remedierea oricăror probleme apărute în procesul de
privatizare a S.C. Romtelecom S.A.
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AVOCAŢII WOLF THEISS BUCUREŞTI 
AU INTERMEDIAT VÂNZAREA EUROMEDIA
Firma de avocatură Wolf
Theiss a fost alături de
grupul austriac Epamedia în
vânzarea filialei sale din
România, Euromedia Group
S.A. (companie ce îşi
desfăşoară activitatea în
domeniul publicităţii
outdoor), către un grup de
investitori români ce
activează în domeniul media.
„Implicarea echipei Wolf
Theiss Bucureşti a fost una
intensă, negocierile

derulându-se şi cu alţi
potenţiali cumpărători, iar
negocierea contractului de
vânzare de acţiuni împreună
cu pregătirea documentelor
acestei tranzacţii finalizate s-
au realizat într-un timp foarte
scurt. Am avut din fericire
beneficiul unei colaborări
minunate şi eficiente atât cu
clientul nostru cât şi cu
avocaţii părţii adverse”, a
declarat Ileana Glodeanu
(foto), Counsel Wolf Theiss

Bucureşti.
Din echipa Corporate/M&A
coordonată de Ileana
Glodeanu (Counsel) şi
Adelina Iftime-Blagean
(Avocat Senior) au făcut
parte avocaţii Luminiţa
Gheorghe (Avocat
Corporate) şi Mihai
Vlăsceanu (Avocat
Corporate). Grupul de
investitori români a fost
asistat de casa de avocatură
Boştină şi Asociaţii. 

Liderul în domeniul materialelor
de construcţii pentru izolaţii şi
finisaje din România, Adeplast, a
anunţat lansarea Ofertei Publice
Iniţiale a companiei (IPO), ce va
fi urmată de listarea acţiunilor
Adeplast la Bursa de Valori
Bucureşti (BVB). Aceasta este
prima ofertă publică iniţială de
vânzare de acţiuni lansată de o
companie privată în ultimii cinci
ani în România. Intermediarii
ofertei sunt Intercapital Invest şi

Banca Comercială Română, iar
consultantul juridic al acestora
este firma de avocatură CMS
Cameron McKenna.
Prin intermediul Ofertei Publice
Iniţiale, Adeplast pune în
vânzare un număr de 16.500.000
acţiuni (reprezentând 33,3% din
capitalul social majorat al
Adeplast în urma ofertei publice
de vânzare). În urma ofertei
publice de vânzare de acţiuni,
Adeplast îşi propune atragerea

unei sume cuprinse
între 13 şi 15
milioane de euro (în
funcţie de preţul
final de alocare în
ofertă), fonduri ce
vor fi folosite în
vederea finanţării
unor noi investiţii şi
dezvoltării activităţii
companiei.

CMS CAMERON MCKENNA, 
ÎN PRIMUL IPO PRIVAT 
DIN ULTIMII CINCI ANI 

RTPR ALLEN & OVERY 
REDUCE CU 75% O AMENDĂ
APLICATĂ PROFI ROM FOOD

RTPR Allen & Overy a reprezentat Profi Rom Food
România în dosarul referitor la cererea de anulare a
deciziei Consiliului Concurenţei prin care această
societate a fost sancţionată pentru încălcarea Legii

concurenţei prin pretinsa
încheiere a unei înţelegeri
de fixare de preţ.
Echipa RTPR Allen &
Overy a fost formată din
Prof. Lucian Mihai
(foto), Of Counsel,
avocaţii asociaţi Roxana
Ionescu, Adriana Dobre
şi Andrei Mihul.

„Acest rezultat este generat de munca îndelungată
şi extrem de intensă a unei echipe complexe,
compusă din avocaţi specializaţi în dreptul
concurenţei şi avocaţi specializaţi în litigii.
Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au
avut astfel la dispoziţie informaţii juridice corecte
şi complete, în lumina cărora au aplicat cu
profesionalism dispoziţiile legale. Un meci greu, o
victorie frumoasă”, a declarat Prof. Lucian Mihai,
coordonatorul departamentului de litigii şi arbitraj
al RTPR Allen & Overy.
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PeliFilip a asistat
dezvoltatorul imobiliar
belgian Atenor Group la
încheierea contractului de
antrepriză generală cu
Octagon Contracting &
Engineering, pentru
construirea primei faze
din cadrul Hermes

Business Campus, un
ansamblu de clădiri de
birouri şi spaţii
comerciale de aproximativ
78,000 mp. 
“Încheierea cât mai
urgentă şi în cele mai
bune condiţii a
contractului cu noul
antreprenor general,
Octagon Contracting &
Engineering, a fost
esenţială pentru reuşita
proiectului, în contextul
falimentului fostului
antreprenor general,
compania austriacă Alpine
Bau GmbH,  şi a
denunţării contractului de
antrepriză generală de
către lichidatorul acestuia.
Dincolo de urgenţa pentru
client a contractării unui
nou antreprenor general,

contractul de construire a
ridicat probleme  juridice
complexe, datorită
necesităţii reglementării
cât mai clare  a condiţiilor
preluării şantierului de
către Octagon Contracting
& Engineering, precum şi
a situaţiei
subcontractorilor”, a
declarat Oana Albotă
(foto), partener PeliFilip,
coordonatorul echipei. 
Alături de Oana Albotă,
partener specializat în
construcţii, arbitraje în
construcţii şi real estate în
cadrul PeliFilip, din
echipa de proiect au mai
făcut parte avocaţii Ioana
Waszkiewicz, senior
associate, Mirabela Maria,
associate şi Carmen
Vâlcu, associate.

Firma internaţională de
avocatură White & Case
LLP a acordat consultanţă
juridică Raiffeisen Bank
România în legătură cu o
emisiune de obligaţiuni
corporative negarantate, cu
scadenţă la trei ani,
denominate în lei.
Emisiunea, în valoare de 225
milioane lei, reprezintă una
dintre cele mai importante
operaţiuni de plasament
privat derulate în România
în ultimii ani, oferta fiind
închisă anticipat, după doar

o zi de la lansare, ceea ce
reflectă interesul
investitorilor locali în
produse de acest tip. 
“A fost o deosebită plăcere
să consiliem Raiffeisen Bank
în legătură cu acest proiect
al cărui rezultat credem că
evidenţiază atractivitatea
ofertelor de obligaţiuni
emise de instituţii financiar-
bancare, precum și interesul
și încrederea investitorilor în
sistemul bancar din
România, factori importanţi,
în special în context

european actual”, a spus
Lucian Bondoc (foto),
partener co-executiv al
biroului White & Case din
București. 
Echipa White & Case,
coordonată de Lucian
Bondoc, partener, și Simona
Petrişor, avocat colaborator
senior, a inclus avocaţi ai
biroului din București
(Mihaela Ciocîrlea, Andreea
Lungu și Claudia Petrache,
avocaţi colaboratori) precum
și ai birourilor White & Case
din Londra și Milano.

PELIFILIP, ALĂTURI DE ATENOR GROUP 
PENTRU UN CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

WHITE & CASE, ALĂTURI DE RAIFFEISEN BANK ROMÂNIA 
ÎN EMISIUNEA DE OBLIGAŢIUNI CORPORATIVE NEGARANTATE 

BUZESCU CA 
A ASISTAT 
CESSNA AIRCRAFT
COMPANY

Cabinetul de avocatură Buzescu Ca
a asistat Cessna Aircraft Company,
o companie din grupul Textron,
lider mondial în sectorul producţiei
de avioane uşoare şi de capacitate
medie, cu privire la intrarea pe
piaţa din România. În acest proiect
au fost implicate departamentele de
corporate, taxe şi dreptul muncii
ale cabinetului Buzescu Ca.
Buzescu Ca este o firmă de
avocatură care prestează servicii de
asistenţă legală şi reprezentare în
toate domeniile dreptului de afaceri.



SOCIETATEA VILĂU & MITEL 
VA ASISTA PRIVATIZAREA SANEVIT

bpvGS 
A CÂŞTIGAT 
DEFINITIV LA TAS

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis
în favoarea  fotbalistului Lucian
Sânmârtean (foto) în procesul 
intentat de impresarul Horaţiu Horoba,
pentru plata sumei de 200.000 de euro.
Litigiul a fost câştigat definitiv în faţa TAS
de avocaţii bpv GRIGORESCU
ŞTEFANICĂ (bpvGS), în favoarea lui
Sânmârtean.
Procesul a început în 2012, când agentul de
jucători Horoba s-a adresat Federaţiei
Române de Fotbal (FRF) pentru a obţine
200.000 de euro de la Lucian Sânmârtean,
susţinând că aceasta este suma pe care i-o
datorează fotbalistul pentru negocierea
contractelor încheiate în 2010 şi 2012 cu
FC Vaslui. Avocaţii care l-au asistat pe
Lucian Sânmârtean au fost Daniel
Ştefanică, avocat partener, şi Flavius
Florea, avocat colaborator.

Oficiul Participaţiilor
Statului și Privatizării în
Industrie (OPSPI) a
atribuit societăţii civile de
avocaţi Vilău & Mitel,
contractul de achiziţie
publică având ca obiect
asigurarea asistenţei
juridice în procesul de

privatizare a SC Sanevit
2003 SA Arad.
Potrivit datelor
Ministerului Economiei, au
fost depuse 16 oferte
pentru acordarea de
consultanţă juridică în
vederea privatizării Sanevit
2003 S.A. Ministerul

Economiei, prin OPSPI, a
publicat anunţul de intenţie
privind angajarea de
servicii de consultanţă
juridică prin care să se
asigure asistenţa juridică în
procesul de pregătire şi
derulare a privatizării SC
Sanevit 2003 SA Arad.

AVOCATUL 
SIMONA MAREŞ,
PROMOVATĂ ÎN
POZIŢIA DE NAME
PARTNER

Simona Mareş (foto), founding
partner al Mareş / Danilescu /
Asociaţii, a devenit Name
Partner al societăţii de avocaţi,
care îşi schimbă numele în
Mareş / Danilescu / Mareş.
Cu o experienţă importantă în
avocatura de business şi având
o implicare majoră în proiecte
strategice a căror valoare
cumulată depăşeşte suma de un
miliard de euro, Simona Mareş
este unul dintre cei mai
apreciaţi avocaţi cu expertiză în
corporate/M&A, banking &
finance, tax, precum şi în
proiecte de infrastructură.
“Această recunoaştere mă
onorează şi mă

responsabilizează faţă de noi
provocări. Alături de partenerii
şi clienţii noştri, cărora le
mulţumesc pentru proiectele
ambiţioase în care ne-au
implicat, mergem înainte cu
acelaşi profesionalism şi
creativitate care ne-au făcut
cunoscuţi şi recomandaţi pe
această piaţă”, a declarat
Simona Mareş.
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RADU LOTREAN, REPREZENTANTUL ROMÂNIEI 
ÎN CONSILIUL INSOL EUROPE 

ADOR&ASSOCIÉS ŞI BWSP
HAMMOND BOGARU
&ASOCIAŢIIAPĂRĂ INTERESELE
FAMILIEI BERTSCHMANN

Radu Lotrean (foto), asociat
fondator al Casei de
Insolvenţă Transilvania, a
fost ales reprezentantul
României în Consiliul
INSOL Europe, cea mai
mare organizaţie europeană
a specialiştilor în
restructurare şi insolvenţă.
Radu Lotrean a primit un
mandat de 3 ani ca

reprezentant al României în
Consiliu şi a fost ales cu
81% dintre voturile
membrilor Insol Europe din
România.
La nivel european, INSOL
Europe funcţionează ca
organism de legătură între
practicienii în insolvenţă şi
Comisia Europeană sau alte
instituţii de reglementare.

Organizaţia s-a implicat
activ în revizuirea legislaţiei
europene privind insolvenţa
şi, în prezent, dezvoltă un
Cod de Bune Practici pentru
specialiştii din domeniu.
Consiliul INSOL Europe are
23 de membri, care au rolul
de a coordona activitatea
asociaţiei şi de a numi un
comitet executiv.

Societăţile de avocatură Ador
& Associés din Geneva şi bwsp
Hammond Bogaru şi Asociaţii
din Bucureşti sunt alături de
moştenitorii multimiliardarului
elveţian Hans Bertschmann în
disputa acestora cu omul de
afaceri Jean Valvis.
Sunt în derulare la acest

moment în Elveţia acţiuni
judiciare care urmează
plângerii penale formulate de
avocaţii familiei Bertschmann
împotriva lui Jean Valvis
pentru o serie de infracţiuni
economice care au condus la
prejudicierea uneia dintre cele
mai importante familii
elveţiene cu peste 40 de
milioane de euro.
„Astfel de mecanisme
financiare şi de business sunt
extrem de tentante când ai o
poziţie de acţionar majoritar şi
administrator în cadrul unei
societăţi comerciale. Avocaţii
specializaţi în domeniul
cazurilor de white collar
crime,  aşa numitele infracţiuni
ale «gulerelor albe», sunt
familiarizaţi cu aceste
mecanisme”, a spus Christian
Bogaru (foto), Managing
Partner, bwsp Hammond
Bogaru & Asociaţii.

D&B DAVID ŞI BAIAS, 
ASISTENŢĂ 
PENTRU BURDA 
INTERNATIONAL GMBH
Echipa de fuziuni şi achiziţii a D&B David şi Baias,
societatea de avocatură corespondentă a PwC în
România, a asistat grupul Burda International Gmbh

în preluarea Sanoma
Hearst România.
Astfel, în portofoliul
grupului vor intra
ediţiile româneşti ale
unor prestigioase
reviste precum
Cosmopolitan,
Harper’s Bazaar,
FHM, Esquire, Men’s
Health, Auto Motor şi
Sport sau National
Geographic.
Echipa D&B David şi

Baias care a asistat această tranzacţie a fost formată
din Anda Rojanschi (foto), Partener, responsabil cu
practica de M&A, şi Miriam Constantin, avocat senior.
“Traversăm o perioadă de efervescenţă pe piaţa
achiziţiilor media. Am văzut de curând tranzacţii
semnificative în Statele Unite implicând Boston
Globe şi Washington Post şi ne bucurăm că valul
acesta de achiziţii se reflectă şi pe piaţa din
România”, a declarat Anda Rojanschi, Partener, D&B
David şi Baias.
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Casa de avocatură Boştină
şi Asociaţii a oferit asistenţă
juridică S.C.
Nuclearelectrica S.A. în
cadrul selecţiei Sindicatului
de Intermediere, precum şi
pentru pregătirea şi
derularea Ofertei Publice
Iniţiale având ca obiect
admiterea la tranzacţionare
la Bursa de Valori Bucureşti
a unui pachet de 10% din
acţiunile companiei.
În cadrul procesului,
avocaţii de la Boştină şi
Asociaţii au lucrat cu
reprezentanţii Winston &
Strawn LLP, consultantul
internaţional al
Nuclearelectrica şi ai
Sindicatului de Intermediere,
pentru alegerea celei mai
bune soluţii legale privind
structurarea ofertei de
acţiuni adresată

investitorilor din SUA.
„Suntem bucuroşi că am

contribuit la succesul IPO-
ului Nuclearelectrica,

proiect care continuă seria
listărilor de succes în care
casa noastră de avocatură a
fost implicată de-a lungul
anilor şi care vine să
reconfirme expertiza
avocaţilor noştri în acest
domeniu. Considerăm că
procesul listării la bursă este
una dintre cele mai
transparente căi de
privatizare a companiilor de
stat, care poate contribui cu
succes la revitalizarea pieţei
de capital din România”,
spune Olimp Bărbulescu,
avocat partener în cadrul
casei de avocatură Boştină
şi Asociaţii.

Green Horse Games,
companie creatoare de jocuri
online, cu acţionariat 100%
românesc, a obţinut, din
partea investitorului român
Mălin-Iulian Ştefănescu
(General Manager EEU
Software) o primă finanţare,
pentru un procent de 11,5%
din companie. Tranzancţia a
fost realizată cu ajutorul
casei de avocatură Biriş
Goran. 
Investiţia are rolul de a
susţine compania lansată de
George Lemnaru (foto), CEO
Green Horse Games, în a
continua dezvoltarea de
jocuri online pentru piaţa
internaţională.  Infuzia de
capital primită susţine
continua dezvoltare a
companiei făcând trecerea la
o nouă etapă strategică. 

“Vrem să demonstrăm că şi
în România pot fi create

companii de gaming
puternice pentru comunitatea

internaţională. Susţinerea
financiară, precum şi
experienţa de business a
investitorului sunt cu
siguranţă elemente
hotărâtoare în atingerea
acestui scop”, a declarat
George Lemnaru, CEO şi
fondator Green Horse
Games.
CarsCup (www.carscup.com),
cel mai recent joc realizat de
compania Green Horse
Games, este dedicat
pasionaţilor de maşini din
întreaga lume. Jocul oferă
contextul unei competiţii
între cluburile auto,
permiţând membrilor
acestora să colaboreze şi,
totodată, să concureze în
curse virtuale.

Grupaj realizat de Anca Chilom

BOŞTINĂ ŞI ASOCIAŢII, 
ASISTENŢĂ JURIDICĂ 
PENTRU NUCLEARELECTRICA 

O NOUĂ INVESTIŢIE 
ÎN ONLINE-UL ROMÂNESC.
CONSULTANŢI, 
AVOCAŢII BIRIŞ GORAN
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INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE AL ACADEMIEI ROMÂNE

ISTORIE ŞI PERFORMANŢĂ 
ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 
FUNDAMENTALĂ 
ÎN DOMENIUL DREPTULUI

La 60 de ani de la înfiinţarea sa (1 ianuarie 1954), Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei
Rădulescu” al Academiei Române (ICJ) rămâne simbolul performanţei şi nucleul major al cercetării
ştiinţifice fundamentale în domeniul dreptului din România. De-a lungul celor şase decenii 
de rodnică activitate, sub egida ICJ s-au elaborat anteproiecte ale unor importante acte normative 
şi mai ales s-au realizat lucrări ştiinţifice de referinţă ale doctrinei juridice naţionale.
El s-a dovedit, totodată, continuatorul şi depozitarul tradiţiilor juridice româneşti şi principalul
reprezentant al ştiinţei dreptului român în dialogul internaţional al ideilor.
Cunoscând un redutabil reviriment în ultimii ani, ICJ se prezintă la moment aniversar cu un
impresionant bilanţ şi promiţătoare perspective pentru viitor.
Pentru o radiografie a istoriei şi performanţelor sale ne-am adresat domnului. prof. univ. dr. Mircea
Duţu, directorul ICJ.

Interviu cu MIRCEA DUȚU, Directorul  Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” 
al Academiei Române

Institutul a avut, în
împrejurările istorice
date, un rol major în
salvarea
intelectualităţii
juridice româneşti de
atunci şi afirmarea
unei autentice
cercetări în domeniu.

Se va lansa proiectul
elaborării
Enciclopediei juridice
a României, prima
lucrare de acest gen
de la noi, care va
presupune o
colaborare naţională
şi va reprezenta o
lucrare de referinţă
istorică.

Să începem, domnule director,
prin evocarea începuturilor şi
a misiunii asumate de ICJ.
Creat la 1 ianuarie 1954, cu
contribu]ia major\ a lui Ion
Gheorghe Maurer, premierul
României de mai târziu, care i-a
fost şi primul său director,
Institutul a avut, în împrejurările
istorice date, un rol major în
salvarea intelectualităţii juridice
româneşti de atunci şi afirmarea
unei autentice cercetări în
domeniu.
Desigur, înfiinţarea lui s-a
impus, pe de o parte, în
contextul în care, sub egida
Academiei Române, se
organiza, în acei ani activitatea
de cercetare ştiinţifică
fundamentală şi domeniul
juridic nu putea lipsi din acest
demers, iar pe de alta, cum
Consiliul Legislativ din 1926 se

desfiinţase ca „structură
burgheză”, şi noile autorităţi, fie
ele şi comuniste, aveau nevoie
de consultanţă de specialitate în
elaborarea proiectelor de acte
normative.
Mai întâi, pentru a lucra la
Institut au fost chemate marile
personalităţi ale ştiinţei juridice
dintre care multe, din cauza
„trecutului” lor politic nu mai
puteau activa la catedră, găsind
astfel aici adăpost social şi
cadrul de realizare a unor opere
care aveau să împodobească
ştiinta dreptului românesc. A
fost cazul, de pildă, al
profesorilor Traian Ionaşcu, V.
Dongoroz, M. Eliescu, E.
Barasch, Salvador Brădeanu, Y.
Eminescu ş.a. Apoi, spre a
justifica un obiect de activitate
demn pentru un institut de
cercetare, fondatorii „au

inventat” şi adaptat teoria
„constantelor dreptului”,
potrivit căreia, dincolo de
succesiunea orânduirilor
sociale, de conţinutul său
„social-politic” există în drept
anumite constante, precum
noţiunile de subiect de drept,
nulităţile, prescripţia ş.a. şi
acestea trebuie să constituie
obiectul de investigare al
cercetătorilor, desigur alături de
formele lor de manifestare în
noile condiţii istorice. Acest
adevărat program-manifest al
cercetării juridice a fost expus
în celebrul Cuvînt înainte
semnat (poate că nu şi redactat
în concret, dar inspirat şi
asumat) de I. Gh. Maurer în
primul număr (1956) al revistei
Institutului, „Studii şi Cercetări
Juridice” (SCJ). Izbucnirea
revoluţiei din Ungaria şi
revenirea perioadei de „îngheţ
ideologic” au făcut ca asemenea
teze să fie reluate şi dezvoltate
abia după 1960.
Se evita astfel contaminarea
cercetării juridice în analiza
conţinutului şi sensului social-
ideologic concret, dar cu preţul
reducerii şi refugierii în analiza
dreptului numai ca artă de
interpretare şi tehnică de
legiferare. Această soluţie
salvatoare, de supravieţuire s-a
justificat însă numai până în
decembrie 1989, cât au persistat
constrângerile totalitare. Era de
aşteptat deci ca, imediat după
revenirea democraţiei,
investigarea dreptului să
redobândească şi latura sa de
ştiinţă socială în general şi chiar
politică în special. Numai că, în
virtutea unei inerţii inexplicabile
până astăzi o asemenea situaţie
s-a perpetuat, fapt pentru care,
într-un fel de replică peste timp
în numărul 1/2013 al SCJ am
tras cuvenitul semnal de alarmă,
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cerând revenirea la norma -
litate şi analiza dreptului şi
ca o ştiinţă socială,
eminamente politică.

Care sunt marile
provocări ale viitorului

pentru Institutul
dumneavoastră?
Cercetarea ştiinţifică
fundamentală în domeniul
dreptului se confruntă cu
mari provocări, pornind de
la stadiul actual al

dezvoltării legislaţiei,
perspectivele evoluţiei sale
şi problemele aplicării
concrete. Suntem la
momentul în care marea
reformă juridică post-1989
s-a realizat, în linii generale,

în planul reglementărilor
legale, în special pe calea
adoptării Constituţiei din
1991 şi a celor 4 mari
coduri – civil, de procedură
civilă, penal şi de procedură
penală – şi a altor acte
normative importante.
Asigurarea continuităţii sale
presupune pe lângă
afirmarea jurisprudenţei
aferente şi crearea noii
doctrine juridice româneşti,
cu particularizări pe marile
ramuri tradiţionale de drept:
civil (privat), penal şi
public. Aceasta va trebui să
ţină seama de trei mari
factori: dinamica realităţilor
social-economice naţionale,
cerinţele integrării unional-
europene şi exigenţele
mondializării. Este
obiectivul principal al
cercetării ştiinţifice în
domeniu şi de modul în care
va fi înfăptuit depinde
evoluţia viitoare a dreptului
românesc.

Puteţi enumera câteva
proiecte concrete
prioritare?
Pentru marcarea
momentului aniversar va fi
republicată într-o formulă
revizuită şi substanţial
dezvoltată Istoria ştiinţelor
juridice în România
(publicată în primă ediţie în
1974) de acad. Traian
Ionaşcu, cu un capitol
special consacrat ICJ. Cu
acelaşi prilej, se va lansa
proiectul elaborării
Enciclopediei juridice a
României, prima lucrare de
acest gen de la noi, care va
presupune o colaborare
naţională şi va reprezenta o
lucrare de referinţă istorică.

Mircea FICA
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În curând, respectiv anul
viitor, se împlinesc zece ani
de la aderarea formală a
României la NATO. Ce
inseamnă pentru noi,
pentru români, acest fapt? 
Un subiect de reflecţie, într-
adevăr. Despre aderarea
noastră la NATO, un proces
despre care s-a vorbit și scris
mai mult înainte, dar mai
puţin în ultima vreme, putem
spune un singur lucru, simplu,
pe înţelesul tuturor: România,
ca de altfel toate statele
central și sud-est europene,
beneficiază acum de cea mai
solidă garanţie de securitate
din toată istoria lor naţională
modernă. Iar sensul acestei
garanţii ferme de securitate
are un fundament juridic
precis și clar. Este vorba de
principiul apărării colective,
așa cum este el definit în
Tratatul de la Washington.
Pentru a înţelege mai bine
virtuţile acestui principiu,
trebuie subliniat că acesta
diferă de principiul securităţii
colective, care e mai flexibil,
care permite mai multe nuanţe
și interpretări. Dacă principiul
apărării colective, funda men -
tul NATO, este unic în istoria
afacerilor internaţionale
moderne, principiul securităţii
colective a fost și este mult
mai larg utilizat. Societatea
Naţiunilor în perioada
interbelică, Carta ONU
postbelică sau Tratatul de la
Varșovia, care reglementa
afacerile de securitate și
apărare ale sferei comuniste,
se revendicau de la principiul
securităţii colective. Așadar,
aș spune că aderarea noastră
la un tratat ce statuează ferm
și clar obligaţia planificării
apărării colective pentru 28 de
state democratice reprezintă

un avantaj strategic net, mai
ales într-o lume adâncită în
incertitudini, complexitate și
volatilitate. O modernitate
“lichidă”, după cum spune
sociologul de origine
poloneză Zygmunt Bauman. 
În orice caz, pentru a încerca
să finalizez un răspuns cât
mai precis la o întrebare
provocatoare, aș dori să spun
că principiul acesta unic, al
apărării colective, nu trebuie
înţeles doar la nivel teoretic.
În baza acestui principiu,
NATO funcţionează precum
un laborator, unde statele

membre se consultă, planifică
împreună, dar mai ales decid
cele mai bune răspunsuri
comune la provocările
comune de securitate.
Managementul stabilităţii și
securităţii internaţionale
obligă tot mai mult statele în a
coopera, în a stabili partene -
riate, în a-și construi aliaţi și
prieteni, respectiv a genera
cunoaștere și apoi încredere.
Iar atunci când ai deja pus în
funcţiune un laborator de
planificare a apărării precum
NATO, nu poţi să dorești
decât conservarea și ajustarea

acestuia. Avantajul net al
României este că a devenit de,
iată, zece ani, parte activă la
munca acestui laborator. Aș
dori să închei prin a spune că
NATO reprezintă povestea de
succes a punerii în practică
într-un domeniu sensibil - mă
refer la apărarea și securitate
naţională -a unui principiu
juridic distinct în istoria
relaţiilor internaţionale.
Alianţele militare fără anga ja -
mente juridice și legale ferme
dispar după ce ameninţarea
care le-a generat dispare, pe
când cele care reușesc să
genereze un spirit colectiv în
jurul prevederilor juridice ale
tratatelor supravieţuiesc. De
aceea NATO este o alianţă uni -
că. De aceea și dimensiu nea
apărării și securităţii UE are
șanse enorme de consolidare. 

De un an și jumătate con -
duceți din poziția de secre -
tar de stat, Departamentul
pentru politica de apărare
și planificare din Ministerul
Apărării Naționale. Îmi
amintesc că în perioada de
dinaintea aderării la NATO,
acest departament a
condus negocierile de
aderare. Cu ce se mai ocupă
el în ultima vreme? 
Mai întâi, aș dori să încep
prin a spune ce a făcut această
structură, întrucât în
domeniile acestea delicate ale
apărării și securităţii naţionale
spiritul continuităţii strategice
este fundamental.

VIITORUL POLITICII DE APĂRARE:  
REGIM JURIDIC FERM, DUBLAT DE SUBTILITATE 
Interviu cu SEBASTIAN HULUBAN, Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale



19OCTOMBRIE 2013 NUMARUL 3
WWW.LEGALMAGAZIN.RO LEGAL MAGAZIN

INSTITUŢII

Departamentul pentru Politica
de Apărare și Planificare
aniversează, tot anul viitor,
douăzeci de ani de existenţă.
Practic, această structură
distinctă a fost creată exact în
același an în care România a
aderat la Parteneriatul pentru
Pace, mecanism ce a
reprezentat, într-un fel,
antecamera pregătirii pentru
aderarea cu drepturi depline.
Procesul de aderare formală a
presupus și dezvoltarea unor
mecanisme suplimentare, așa
cum a fost cazul Planului de
Acţiune pentru Aderare. În
spiritul și disciplina acestor
mecanisme, România a
parcurs cu succes drumul
către aderare deplină,
concretizat iniţial prin
invitaţia de aderare în toamna
anului 2002 la Summit-ul de
la Praga, iar apoi atașarea
formală la Alianţă, în
primăvara anului 2004, la
Washington D.C. Așadar,
acest Departament, așa cum îi
spune și numele, a fost și
rămâne responsabil, în primul
rând, de implementarea și
îndeplinirea criteriilor care au
condus la aderare, dar și de
adaptare, în spiritul
principiului apărării colective,
la noile provocări în domeniul
securităţii. În scopul mai
bunei formulări a obiectivelor
politicii de apărare,
Departamentul coordonează
alte două procese
fundamentale la nivelul
oricărei armate moderne,
respectiv cooperarea
internaţională în domeniul
apărării și planificarea
integrată a apărării. Toate
aceste procese sunt foarte
bine fundamentate și
reglementate juridic prin două
legi organice: Legea privind

organizarea și funcţionarea
ministerului și Legea
planificării apărării. 

România este și membru
UE. Care sunt aspectele
cele mai importante la ni -
velul securității și apărării
în cadrul Uniunii Europene? 
Participarea noastră la politica
de securitate și apărare
comună a Uniunii Europene a
fost caracterizată de o
dinamică deosebită. Practic,
prin aderarea la UE în 2007,
am intrat în hora unui proces
de adaptare și dezvoltare a
securităţii și apărării la nivel
european, unic probabil `n
istoria continentului. Aș spune
doar un singur lucru: politica
de securitate și apărare
comună este substituită
aceluiași caracter care
definește întregul proces de
integrare europeană: sui
generis. Cu toate acestea,
politica de apărare și
securitate este ultima politică
europeană care a primit
adjectivul “comună”, prin
Tratatul de la Lisabona. Iar
asta nu este defel întâmplător:
vorbim aici de ultimul bastion
al suveranităţii naţionale pentru
orice stat, de aici și re ticenţa
de a accepta depă și rea bara -
jului juridic “interguver na -
 men tal” și trecerea la pune rea
în comun a politicii de apăra re.
Cu toate acestea, suprapu ne rea
crizei financiare cu o criză
eco nomică prelungită la nive -
lul Europei a deshis foarte
mult perspectivele inserării
spiritului “comunitar” sau
multinaţional la nivelul UE.
De altfel, chiar în acest an,
respectiv în decembrie,
Consiliul European va avea
pe agenda șefilor de stat și de
guvern din statele membre

subiectul viitorului securităţii
și apărării europene. 

De ce subiectele legate de
apărarea europeană nu sunt
reflectate la nivel public? 
De multe ori nu vedem
dinamica fantastică a
dezbaterilor asupra securităţii
și apărării europene, deoarece
problemele economice și
consecinţele lor politice
viitoare pentru Uniune au
invadat agenda publică. Însă,
paradoxal, fiecare dezbatere
asupra viitorului politic al
Uniunii activează dileme
strategice privind viitorul
apărării europene. Practic, în
fiecare lună citesc articole
bine articulate și argumentate
care pun în dezbatere
comparativă Uniunea și
viitorul său fie cu statele
republicane federale, fie chiar
cu imperiile. Doar în ultimele
cinci sau șase luni au apărut
succesiv în presa occidentală
articole interesante care
compară Uniunea fie cu
sfântul imperiu roman, fie cu
imperiul bizantin, fie cu
imperiul habsburgic. O astfel
de efuziune de dezbateri de
proiecte nu a mai existat de la
perioada premergătoare rati fi -
cării Tratatului de la Maas tri cht.
Recent, unul dintre cei mai
profunzi evaluatori ai poten -
ţialului securităţii europene,
fost înalt funcţionar european,
și căruia am avut privilegiul
de a-i traduce în română
cartea Destrămarea naţiunilor,
mă refer la Rober Cooper,
avertiza că riscul major pentru
Uniunea Europeană și pentru
statele membre este de a nu
ajunge, în contextul unei lumi
globalizate, precum orașele-
state italiene în perioada
Renașterii. 

De unde aceste preocupări
și dezbateri asupra Europei
și securității europene? 
Pe lângă problema reducerii
bugetelor apărării la nivelul
tuturor statelor membre ale
Uniunii Europene, mai există
câteva provocări majore pe
care statele membre separat,
cât și Uniunea în mod special,
vor trebui pe viitor să le
gestioneze. Probabil că
instabilitatea accentuată din
vecinătatea Uniunii Europene,
în special în zona Levantului
și a Nordului Africii, va ocupa
foarte mult agenda
dezbaterilor legate de viitorul
securităţii europene. Apoi
trebuie evaluat impactul
politicii americane de
rebalansare strategică între
Atlantic și Pacific. Ar mai fi
multe alte probleme majore
pe care Uniunea va fi chemată
a le oferi răspunsuri comune
pe viitor. 
Pentru a concluziona, aș
spune doar că mediul
geopolitic internaţional este
unul în care vom fi obligaţi să
acordăm mai multă atenţie
funcţiilor “discrete”, sau
intangibile, dacă vreţi, ale
puterii militare, respectiv
capacitatea de cunoaștere și
anticipare, prevenţia,
descurajarea subtilă și
diplomaţia militară. Aici cred
că Uniunea Europeană, în
conjuncţie cu NATO, evident,
poate aduce contribuţii
decisive la securitatea
continentală. Va fi un proces
dificil, dar foarte interesant,
deoarece întotdeauna
fundamentarea juridică și
legală a unor politici care
reclamă discreţie, tact și
subtilitate a generat dileme [i
dezbateri. 

Mircea FICA
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Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul
Energiei (ANRE) are un rol
extrem de important în
stabilitatea preţurilor la
energie electrică şi gaze
naturale. Cum vedeţi
evoluţia acestor preţuri,
ţinând cont de calendarul
de liberalizare, precum şi
de nivelul salariilor
consumatorilor casnici? 
România s-a angajat în cadrul
Memorandumului de
Înţelegere semnat cu Comisia
Europeană şi respectiv în
Scrisoarea de Intenţie
semnată la data de
14.09.2011 cu Fondul
Monetar Internaţional să
elimine modul actual de
aplicare  a preţurilor
reglementate, atât pentru
sectorul gazelor naturale, cât
şi pentru cel de energie
electrică, în intervalul 2013-
2015 pentru consumatorii
noncasnici, respectiv 2017-
2018 pentru consumatorii
casnici.
Astfel, consumatorii non-
casnici și cei casnici vor
beneficia de energie electrică
în regim reglementat până la
31 decembrie 2013, respectiv
31 decembrie 2017. Pentru
gaze, termenele sunt 31
decembrie 2014, respectiv 31
decembrie 2018.  Pentru a
garanta  un regim
concurenţial  eficient, se
prevede în sarcina ANRE
monitorizarea permanentă a
efectelor induse de
funcţionarea pieţei
reglementate asupra pieţei
concurenţiale de energie
electrică şi gaze naturale şi
implementarea măsurilor
necesare pentru evitarea
eventualelor distorsiuni.
În vederea diminuării

impactului negativ asupra
consumatorilor au fost
propuse o serie de măsuri
printre care: identificarea
consumatorilor vulnerabili,
asigurarea unor subvenţii
directe acestora,
intensificarea activităţii de

informare a consumatorilor
cu privire la procesul de
liberalizare a pieţei, revederea
prevederilor privind
schimbarea furnizorului.
O altă măsură luată de ANRE
este introducerea
componentei de piaţă

concurenţială CPC. Astfel,
începând cu data de 1
septembrie 2012 pentru
consumatorii non-casnici şi 1
iulie 2013 pentru
consumatorii casnici, energia
electrică facturată are două
componente: cea
reglementată, facturată cu
tarif reglementat şi cea
achiziţionată de pe piaţa
concurenţială, facturată cu
tarif CPC (componenta de
piaţă concurenţială). CPC
este calculat pe baza
Metodologiei de stabilire a
preţurilor şi tarifelor la
consumatorii finali care nu
uzează de dreptul de
eligibilitate, aprobată prin
Ordinul preşedintelui ANRE
nr. 30/2012.  CPC are aceeaşi
valoare atât pentru
consumatorii casnici cât şi
pentru cei non-casnici şi este
avizat de ANRE anterior
aplicării pe baza propunerilor
primite de la furnizori şi
reflectă costurile de achiziţie
din piaţa concurenţială.
Această modalitate de
eliminare a tarifelor
reglementate se face sub
stricta monitorizare a  ANRE,
fiind o măsură introdusă
pentru evitarea creşterii
bruşte şi semnificative a
preţurilor la consumatorii
finali de energie electrică

ASIGURĂM ECHILIBRUL  
ÎNTRE OBIECTIVELE ŞI INTERESELE 
GUVERNULUI, ALE CONSUMATORILOR  
ŞI ALE OPERATORILOR
Interviu cu NICULAE HAVRILEŢ, Preşedintele ANRE
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până la eliminarea completă a
tarifelor reglementate.
În scopul armonizării cadrului de
reglementare cu prevederile Legii
energiei electrice și a gazelor
naturale nr. 123/2012, pe
segmentul energie electrică,
ANRE a elaborat proiectul de
reglementare intitulat Regulament
de furnizare a energiei electrice la
clienţii finali, care conţine o
secţiune specială dedicată
consumatorului vulnerabil  şi în
care sunt definite criteriile după
care un client final este considerat
client vulnerabil, modul de
stabilire a statutului de client
vulnerabil, precum și facilităţile
de care beneficiază fiecare
categorie de clienţi vulnerabili, cu
excepţia celor aferente clienţilor
vulnerabili din motive financiare,
pentru care, atât criteriile de
încadrare, cât și facilităţile de care
beneficiază sunt stabilite de către
instituţiile statului cu competenţe
de protecţie socială. 

Cum armonizaţi interesele
companiilor producătoare şi
distribuitoare de energie
electrică şi de gaze naturale cu
interesele consumatorilor
casnici şi industriali? 
Domeniul reglementării este un
domeniu aparte, chiar singular, am
putea spune. Unicitatea lui constă
în rolul conferit autorităţii de
reglementare, acela de arbitru al
sectorului şi pieţei de energie
electrică şi gaze naturale. Rolul
autorităţii de reglementare este
acela de garant al asigurării
echilibrului între obiectivele şi
interesele guvernului - care
doreşte să asigure îndeplinirea
obiectivelor politice asumate, ale
consumatorilor - care doresc să se
asigure că le sunt oferite produse
şi servicii în condiţii de siguranţă,
la preţuri rezonabile şi ale
operatorilor –  care vor să îşi

desfăşoare activitatea într-un
cadru de reglementare predictibil,
care să le permită obţinerea unui
profit rezonabil. 
Armonizarea tuturor acestor
interese şi obiective, într-o
manieră responsabilă, transparentă
şi obiectivă şi cu un cadru de
reglementare eficient reprezintă
esenţa activităţii instituţiei noastre.
Acest proces devine mai dificil
atunci când apar schimbări ale
condiţiilor economice şi de piaţă,
sau când sunt introduse tehnologii
noi, sau chiar atunci când
interesele şi obiectivele părţilor
implicate evoluează. 

Ce măsuri a luat ANRE pentru
creşterea gradului de
informare a opiniei publice
privind specificul activităţii de
reglementare şi pentru
asigurarea protecţiei
consumatorilor şi a
responsabilizării operatorilor
economici prin respectarea
reglementărilor?
Creşterea gradului de informare a
opiniei publice privind specificul
activităţii de reglementare şi
realizările şi acţiunile întreprinse
în vederea asigurării protecţiei
consumatorilor şi a
responsabilizării operatorilor
economici prin reglementările
emise este de maximă importanţă
pentru înţelegerea corectă a
rolului şi atribuţiilor legale ale
ANRE. Este şi motivul pentru
care activitatea de informare pe
care o dezvoltăm se concentrează,
în primul rând, pe eficientizarea
comunicării cu mass media, cu
factorii interesaţi de piaţa de
energie și consumatorul final, pe
creșterea gradului de informare a
consumatorului final, transparenţă,
îmbunătăţirea imaginii și a
nivelului de acceptare a procesului
de liberalizare printre partenerii și
colaboratorii ANRE, precum şi

informarea diferitelor grupuri ţintă
privind consecinţele eliminării
aplicării preţurilor reglementate la
energie electrică și gaze naturale. 
Modalităţile și instrumentele de
comunicare pe care ANRE le are
în vedere pentru o mai bună
înţelegere a activităţii de
reglementare sunt creşterea
numărului de comunicate de
presă, în special în contextul
procesului de liberalizare a
preţurilor, precum şi pentru
informarea mass media referitor la
documentele importante pe care
ANRE le elaborează şi/sau
revizuieşte conferinţe/briefing-uri
de presă, în cazul în care  survin
modificări la nivelul
reglementărilor [i normelor
tehnice ale ANRE, mese rotunde
cu participarea unor jurnaliști
specializaţi în energie și a unui
expert din cadrul ANRE invitat să
vorbească despre problemele de
liberalizare sau cele privind
energia electrică în context
internaţional, seminarii de
informare media și ateliere pentru
înţelegerea contextului problemei
sau a limbajului tehnic utilizat. 

Câţi operatori activează în
prezent pe piaţa de energie
electrică şi pe piaţa gazelor?
Care sunt cei mai importanţi?
Cum apreciaţi nivelul de
competiție în aceste sectoare?
Pe baza raportărilor operatorilor
economici monitorizaţi de ANRE,
în prezent, pe piaţa de energie
electrică sunt activi în medie circa
130 operatori, numărul lor variind
de la lună la lună, în funcţie de
condiţiile de piaţă.  În sectorul
gazelor naturale, există 144 de
operatori economici deţinători de
licenţe active, din care 2 cu
licenţă de administrare a pieţei
centralizate, 1 cu  licenţă de
dispecerizare, 39 cu licenţă de
operare a sistemelor de distribuţie,

Activitatea de
informare pe care o
dezvoltăm se
concentreză, în
primul rând, pe
eficientizarea
comunicării cu mass
media, cu factorii
interesați de piața de
energie și
consumatorul final,
pe creșterea gradului
de informare a
consumatorului
final.
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97 cu licenţă de furnizare, 3
cu licenţă de
înmagazinare/stocare, 1
deţinător de licenţă de
transport şi 1 deţinător de
licenţă de tranzit.
Cât prive[te gradul de
concentrare a pieţei, acesta
este determinat pe baza
indicatorilor de concentrare
stabiliţi  în conformitate cu
teoria economică şi
documentele UE, indexul
HHI -Herfindahl –
Hirschman. 
Indicatorii de concentrare pe
segmentul energie electrică
sunt calculaţi pentru
componentele pieţei pe care
concurenţa se manifestă
direct. Astfel, pentru anul
2012, valoarea indexului pe
partea de producere -
determinată în funcţie de
energia anuală livrată în
reţele de producătorii cu
unităţi dispecerizabile - a
depăşit pragul care
delimitează pieţele cu
concentrare moderată a
puterii de piaţă de cele cu
concentrare excesivă. Gradul
ridicat de concentrare pe
partea de producere şi livrare
de energie electrică este
determinat şi de faptul că la
mijlocul anului 2012, trei
dintre cei mai importanţi
producători de energie
electrică din sursă clasică au
fuzionat, modificând în
consecinţă toţi indicatorii de
concentrare. De asemenea, în
ultimii 8-9 ani, valorile
indicatorilor de concentrare a
pieţei concurenţiale cu
amănuntul evidenţiază
evoluţia pozitivă a acesteia,
în sensul scăderii
concentrării, anul 2012
caracterizându-se printr-o
piaţă neconcentrată,

determinată de numărul mare
de furnizori care au concurat
pe această piaţă şi de
divizarea acestora ca putere
de piaţă.
Pe segmentul gaze naturale,
baza iniţială privind analiza
gradului de concurenţă a
participanţilor pe fiecare din
pieţele analizate este oferită
de structura pieţei. Astfel, pe
piaţa liberă s-a remarcat o
concentrare moderată a
puterii de piaţă, în timp ce
analiza indicilor de
concentrare pe pieţele
reglementată şi angro a arătat
o concentrare ridicată.

ANRE a avut în anul 2012
peste 410 dosare litigioase,
cu diverse companii care
contestau ordine sau
decizii. Din numărul total
de dosare finalizate în anul
2012, respectiv 275, au fost
soluţionate favorabil ANRE
94%. Cum a decurs
soluţionarea acestor
dispute în 2013?
Numărul total de dosare
litigioase aflate în diferite
stadii de soluţionare de la
începutul anului este de 340,

din care aproximativ 60 au
sau au avut ca obiect
contestarea actelor
administrative emise de
autoritate. Din acestea, până
în prezent au fost soluţionate
46 de dosare, toate cu soluţie
definitivă în favoarea ANRE.

ANRE s-a implicat în
elaborarea planurilor
inter-regionale dezvoltate
de ACER (Agenţia pentru
Cooperarea Autorităţilor
de Reglementare în
domeniul Energiei) prin
propunerea unor măsuri
concrete privind cuplarea
pieţelor pentru ziua
următoare, alocarea
capacităţilor de
interconexiune şi
dezvoltarea pieţelor intra-
day între România şi
Bulgaria. În ce stadiu sunt
aceste demersuri?
Pe 28 ianuarie 2013
reprezentanţi ai autorităţilor
naţionale de reglementare,
operatorilor de transport şi
sistem şi ai operatorilor de
piaţă din Cehia, Slovacia,
Ungaria, Polonia şi România
s-au întâlnit la Budapesta

pentru a agrea începerea
colaborării structurate cu
scopul de a examina şi
pregăti integrarea pieţelor de
energie electrică pentru ziua
următoare din cele cinci ţări.
Cuplarea pieţelor pentru ziua
următoare de energie electrică
din Cehia, Slovacia şi
Ungaria şi-a dovedit
beneficiile pentru participanţii
la piaţă încă de la lansarea sa,
în luna septembrie 2012.
Extinderea spre ţările vecine
solicitante România şi
Polonia constituie un pas
logic înspre formarea pieţei
interne europene de energie.
Concluziile reuniunii au
confirmat disponibilitatea şi
pregătirea pentru o colaborare
intensă şi abordare comună în
vederea confirmării
fezabilităţii tehnice. S-a
convenit lansarea unui proiect
comun de evaluare a căilor
posibile de parcurs şi de
selectare a formei celei mai
adecvate şi eficiente de
integrare a pieţelor. Toate
părţile şi-au declarat
bunăvoinţa şi intenţia de a
semna un Memorandum de
înţelegere care să definească
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Consumatorii non-
casnici și cei casnici
vor beneficia de
energie electrică în
regim reglementat
până la 31 decembrie
2013, respectiv 31
decembrie 2017.
Pentru gaze,
termenele sunt 31
decembrie 2014,
respectiv 31
decembrie 2018

Directiva europeană
privind eficiența
energetică are ca
scop scăderea
consumului de
energie, la nivelul
Uniunii Europene, cu
20% până în 2020.

domeniul şi aspectele principale
ale acestei colaborări.  Acest
document a fost semnat la data de
11 iulie 2013.
Cât despre dezvoltarea pieţelor
intra-day între România şi
Bulgaria, doresc să amintesc că
alocarea capacităţilor de interco -
nexiune intra-day între România şi
Bulgaria se realizează încă din
2011, în baza Memorandumurilor
semnate de cele dou\ părţi. 

Aţi declarat recent că ţara
noastră va exporta peste 2-3
ani gaze în Republica Moldova,
Bulgaria şi Ungaria, odată ce
vor fi construite conductele de
interconectare. Despre ce
cantităţi vorbim şi ce avantaje
ne conferă această posibilitate?
Gazoductul Iași-Ungheni, care va
conecta re]elele de gaze ale
României și Moldovei, va fi gata
în anul 2013. Conducta de gaz va
transporta 1,5 miliarde de metri
cubi de gaze anual, echivalentul a
15% din exporturile anuale ale
României și va avea o lungime de
43,2 kilometri, dintre care 32,8
kilometri pe teritoriul ţării noastre.
România și Ungaria au convenit
să realizeze toate investiţiile
necesare pentru importul-exportul
de gaze prin conducta Arad-
Szeged până în 2016. Conducta
Arad-Szeged a fost proiectată să
transporte, la capacitate maximă,
o cantitate anuală de 4,4 miliarde
metri cubi de gaze, echivalentul a
circa o treime din consumul anual
al României, iar realizarea acestui
proiect va asigura premisele
deschiderii unui culoar “esenţial”
de transport al gazelor dinspre
regiunea Mării Negre înspre
pieţele central și est europene. De
asemenea,  România intenţionează
ca, până în 2016, să finalizeze altă
conductă de gaze, spre Bulgaria,
pe ruta Giurgiu-Ruse. Investiţia
este de 23,8 milioane de euro, din

care 11 milioane de euro
reprezintă partea Transgaz.

Care sunt principalele
provocări pentru ANRE în
perioada imediat următoare?
Piaţa de energie din România se
va confrunta, în anii următori, cu
o serie de provocări care trebuie
abordate astăzi, iar liberalizarea
pieţelor de energie electrică şi
gaze naturale şi creşterea
preţurilor este, poate, cea mai
dificilă. 
De asemenea, ţinând cont de
faptul că, până în iunie 2014,
România, alături de celelalte state
membre UE, va trebui să
transpună prevederile Directivei
Europene privind eficienţa
energetică în legislaţia naţională,
identificarea unor măsuri de
eficienţă energetică menite să
stimuleze cet\]enii, autorităţile
publice şi sectorul industrial să îşi
gestioneze mai bine consumul
energetic este un alt obiectiv
important care figurează pe
agenda noastră de lucru.
Transpunerea în legislaţia
naţională a prevederilor Directivei
Europene privind eficienţa
energetică va avea un impact real
asupra tuturor consumatorilor
români, iar pe termen mediu
acestea se vor traduce inclusiv în
costuri mai mici pentru facturile la
energie şi întreţinere. Această
directivă face obligatorii măsurile
vizând economisirea de energie,
programe de economisire pentru
sectorul serviciilor publice și
auditurile energetice pentru
companii, astfel încât consumul
de energie să scadă cu 20% la
nivelul Uniunii Europene până în
anul 2020. 
O altă provocare pe care aş dori să
o menţionez aici – şi care are
legătură cu măsurile de eficienţă
energetică pe care le-am amintit
mai sus - este cea referitoare la

implementarea contoarelor
inteligente  pe pieţele de energie
electrică şi gaze naturale.
Implementarea contoarelor
inteligente  este unul din
aspectele-cheie prevăzute în al
treilea pachet energetic aprobat de
Parlamentul European,  iniţiativă
legislativă în care se prevede ca
până în anul 2020, 80% din
consumatorii de energie electrică
din fiecare stat membru al UE să
aibă contoare inteligente instalate,
în cazul în care o evaluare
economică (analiza cost-
beneficiu) dovedeşte că
implementarea este fezabilă. În
ceea ce priveşte pieţele de gaze
naturale, pachetul nu impune ţinte
dar recomandă pregătirea unui
plan de implementare a sistemelor
de contorizare inteligentă, fără
vreo recomandare privind un
obiectiv sau un termen-limită.
Un aspect pe care aş dori să îl
evidenţiez se referă la securitatea
energetică. Provocarea energetică
este una dintre marile probleme
cu care se confruntă Europa de
astăzi, iar securitatea energetică
ocupă un loc central în acest
context. Securitatea energetică se
defineşte ca fiind modalitatea de
aprovizionare cu energie, la
preţuri adecvate şi stabile, prin
intermediul unor infrastructuri
critice protejate, ce ajută la
susţinerea şi creşterea
performanţei economice. Pentru
România, asigurarea securităţii
energetice înseamnă asigurarea
necesarului de resurse energetice
şi limitarea dependenţei de cele de
import, diversificarea surselor de
resurse energetice din import şi a
rutelor de transport a acestora,
creşterea nivelului de adecvare a
reţelelor naţionale de  transport a
energiei electrice şi gazelor
naturale, protecţia infrastructurii
critice. 

Mircea FICA
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Adrian Cătălin Uscov,
Avocat Senior şi
coordonator arie de

practică "energie, petrol şi
gaze" din cadrul casei de
avocatură Boştină şi
Asociaţii, spune că, din
perspectiva domeniului
energetic, anii 2012 şi 2013
pot fi caracterizaţi cel mai
simplu printr-o singură
axiomă: instabilitate
legislativă. “Deşi ea
reprezintă cauza
numeroaselor consecinţe
negative ce se abat asupra
acestui sector de activitate,

totuşi, instabilitatea oferă
posibilitatea potenţialilor
investitori de a se reorienta,
descoperind noi oportunităţi
de afaceri”, adaugă el. În
opinia sa, din perspectiva
viitoarei evoluţii a sectorului
energetic şi luând în
considerare noile
reglementări legislative, nu
putem să nu remarcăm,

oportunităţi de investiţie în
biomasă ori în certificatele de
carbon al căror preţ se
estimează că va creşte treptat
de la fiecare an în condiţiile
impunerii de către UE a unor
cote de emisii de CO2 cât
mai mici. “Cum biomasa este
una dintre principalele
resurse ale României,
estimăm că aceasta poate

asigura cu uşurinţă peste
20% din necesităţile
energetice ale ţării, motiv
pentru care exploatarea
acesteia câştigă tot mai mult
teren“,  spune Adrian Cătălin
Uscov. În opinia sa, un mare
avantaj al biomasei este că
utilizarea sa la producerea
etanolului poate micşora
importul petrolului cu 50%.
Mai mult, spune el, studii
recente efectuate la nivelul
ţării relevă faptul că biomasa
reprezintă 65% din
potenţialul producerii de
energie verde. „Cu toate

ENERGIA REGENERABILĂ,  
“VEDETA” ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

Domeniul energiei a fost şi rămâne unul dintre cele mai dinamice
sectoare ale economiei româneşti, energia regenerabilă găsindu-se
în continuare în lumina reflectoarelor. Ce părere au avocaţii
specializaţi pe această arie de practică? Cum văd ei evoluţia viitoare? 



25OCTOMBRIE 2013 NUMARUL 3
WWW.LEGALMAGAZIN.RO LEGAL MAGAZIN

ENERGIE

acestea, marile avantaje pe care le
oferă se r\sfrâng în sarcina
producătorilor de energie
electrică. Un prim avantaj este
aspectul costurilor. Biomasa este
un combustibil aproape gratuit,
singurele costuri fiind acelea care
privesc colectarea şi depozitarea.
De asemenea, utilizarea energiei
rezultate din biomasă poate
reduce mult costurile din
transport, deoarece poate fi
utilizată în aceeaşi zonă în care
este produsă. Un al doilea avantaj
este că biomasa reprezintă o
resursă complet renovabilă. Se
poate produce combustibil din
cereale, reziduuri din plante,
reziduuri generate de activitatea
umană, copacii uscaţi, frunze, fân,
carcase de animale sau alte resturi
care altfel ar fi aruncate, elemente
ce se găsesc din abundenţă în
natură. Alt avantaj constă în
faptul că prin arderea deşeurilor
se rezolvă problema, deloc
uşoară, a depozitării lor“, a
precizat avocatul Boştină şi
Asociaţii. „Cât priveşte sistemul
ca atare, acesta este mai sigur,
mai stabil şi mai puţin periculos
decât unul ce consumă
combustibil clasic. Reducerea
impactului nociv asupra mediului
înconjurător, timpul mult mai
scurt decât în cazul obţinerii
energiei prin alte modalităţi
precum şi obţinerea de venituri
prin vânzare sunt alte avantaje ce
îndeamnă tot mai mulţi investitori
să-şi îndrepte interesul şi
resursele către biomasă. Avantajul
crucial rămâne însă acela potrivit
căruia numărul de certificate
verzi, atribuite producătorilor
pentru cantitatea de energie
electrică produsă din biomasă, se
păstrează neschimbat, investitorii
în această resursă regenerabilă
nefiind afectaţi de amendarea
Legii nr. 220/2008”, a conchis el.
Referitor la Certificatele de

carbon, Adrian Cătălin Uscov
spune că, sub aspectul avantajelor
obţinute, acestea prezintă o dublă
importanţă, un prim aspect vizând
impactul pozitiv asupra mediului
înconjurător. Al doilea aspect
vizează latura comercială, mai
exact, la nivel internaţional există
două mari sisteme de
comercializare a emisiilor de gaze
cu efect de seră: un sistem de tip
“plafon şi comercializare”, care
presupune stabilirea unei limite
de emisii care pot fi emise în
atmosferă de o anumită instalaţie
şi un sistem de tip “base line and
credit”, sistem ce promovează
tranzacţiile bazate pe proiecte în
scopul reducerii de emisii prin
investiţii. Astfel, certificatele de
carbon pot fi tranzacţionate atât
pe bursa internă cât şi pe cea
internaţională. “Mai mult,
perspectivele comerciale pot
creşte în viitor, întrucât UE ar
putea dubla preţul emisiilor de
carbon în următorii 20 de ani,
pentru a reduce poluarea, dat
fiind faptul că, pentru perioada
2013-2020, se doreşte reducerea
emisiilor de CO2 de la an la an.
Astfel, costul unui certificat de
emisii ar putea creşte la 36 de
euro până în 2030 şi se
preconizează că ar urma să ajungă
la 50 de euro până în 2050”, a
completat reprezentantul Boştină
şi Asociaţii. „Cu toate acestea,
provocarea cu care se confruntă
legiuitorul român la momentul
acesta este transpunerea în
legislaţia naţională a Directivelor
Europene, în aşa fel încât să
respecte nivelul şi condiţiile
impuse de UE, dar totodată să
reflecte capacitatea şi potenţialul
României. Privit din alt unghi,
România ar putea să devină o
piaţă extrem de versatilă, eventual
chiar şi o piaţă secundară, pentru
investitorii în certificate de
carbon luând în considerare că are

deja un capital bogat şi lipsindu-i
doar pârghiile mecanismului de
tranzacţionare a lor“, a conchis
Adrian Cătălin Uscov.
Avocatul Cătălin Barb, Associate,
Gide Loyrette Nouel, trece în
revistă principalele evoluţii cu
privire la reglementare în
domeniul energiei regenerabile.
Astfel, arată el, în luna martie
2013, Autoritatea Natională de
Reglementare în Domeniul
Energiei (ANRE) a dat
publicităţii un raport cu privire la
analiza de supracompensare a
sistemului de promovare prin
certificate verzi a energiei din
surse regenerabile de energie
pentru anul 2012. În urma
analizei cost-beneficiu realizată
de ANRE, a rezultat că pentru a
nu se ajunge la supracompensare,
numărul de certificate verzi
trebuie redus, ANRE propunând
să fie atribuite un număr de 1,5
certificate verzi/MW pentru
instalaţii eoliene noi sau 1,3
certificate verzi/MW pentru
instalaţii eoliene reutilizate (faţă
de 2 certificate verzi, în prezent),
un număr de 2,3 certificate
verzi/MW pentru
microhidrocentrale (faţă de 3
certificate verzi, în prezent) şi un
număr de 3 certificate verzi/MW
pentru centralele solare (faţă de 6
certificate verzi, în prezent). Pe
baza acestei analize de
supracompensare, Ministerul
Economiei a publicat un proiect
de hotărâre a Guvernului prin
care numărul de certificate
verzi/MW pentru instalaţiile de
producere a energiei din surse
hidro, solare şi eoliene este redus
potrivit concluziilor raportului de
supracompensare. Deşi momentul
la care acest act normativ va intra
în vigoare nu este clar, proiectul
fiind într-o fază incipientă, este
unanim acceptat în industrie că o
astfel de reducere este inevitabilă.

Chiar şi după
reducerea inevitabilă
a numărului de
certificate verzi,
proiectele de
dezvoltare a
capacităţilor de
producţie a energiei
din surse
regenerabile îşi vor
păstra un anumit
grad de atractivitate.
CĂTĂLIN BARB,
Associate, Gide
Loyrette Nouel

În prima jumătate a
anului în curs au fost
adoptate o serie de
măsuri, care pe
termen mediu şi lung
vor afecta
producătorii de
energie, dar şi
economia în general. 
MIRUNA SUCIU,
Partner, Muşat &
Asociaţii
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Pe lângă propunerea de reducere a
numărului de certificate verzi
pentru cele trei tipuri de surse
regenerabile, Guvernul a luat o
serie de alte măsuri de natură să
conducă la temporizarea ritmului
de dezvoltare a noilor capacităţi în
domeniul energiei regenerabile,
îndeosebi în ceea ce priveşte
energia fotovoltaică şi cea eoliană.
Este vorba, în special, de
amânarea acordării unei părţi
dintre certificatele verzi cuvenite,
în funcţie de tipul de energie
regenerabilă utilizată, urmând ca
aceste certificate să fie recuperate
eşalonat începând cu 1 ianuarie
2017. De asemenea, s-a decis,
printr-un act normativ recent, că
ANRE va putea emite decizii de
acreditare până la nivelul valorilor
anuale totale ale capacităţilor
instalate în centrale electrice de
producere a energiei din surse
regenerabile, stabilite pentru
fiecare an calendaristic prin
hotărâre a Guvernului. În fine, în
ceea ce priveşte energia solară, s-a
decis eliminarea certificatelor
verzi pentru energia electrică
produsă în centrale electrice
fotovoltaice situate pe terenuri
care, la data de 31 decembrie
2013, se vor afla în circuitul
agricol. Cu alte cuvinte, pentru a
putea primi certificatele verzi
prevăzute de lege, operatorii de
parcuri fotovoltaice situate pe
terenuri agricole trebuie să scoată
aceste terenuri din circuitul agricol
înainte de 31 decembrie 2013.
“Tot în domeniul regenerabilelor,
în prima parte a anului, ANRE a
realizat o revizuire amănunţită a
legislaţiei secundare, pentru a
finaliza procesul de
compatibilizare a reglementărilor
şi metodologiilor în sectorul
energiei electrice cu noul cadru
legislativ adoptat în anul 2012 şi
cu cele mai recente modificări în
domeniul energiei regenerabile.

Câteva exemple în acest sens sunt
reglementările referitoare la
racordarea utilizatorilor la reţelele
electrice, emiterea autorizaţiilor şi
licenţelor în domeniul energiei
electrice şi metodologiile privind
emiterea certificatelor verzi”, a
mai spus Cătălin Barb.
El este de părere că, în urma
publicării de către ANRE a
analizei de supracompensare, dar
şi pentru a „fructifica” efectele
supracompensării, în prima parte
a anului au fost accelerate
proiectele în domeniul energiei
regenerabile, îndeosebi în ceea ce
priveşte energia solară şi cea
eolienă, dezvoltatorii urmărind
obţinerea deciziei de acreditare
înainte de adoptarea prevederilor
legislative de reducere a
numărului de certificate verzi.
“Această tendinţă a condus, în
mod natural, la creşterea
solicitărilor de asistenţă juridică
pentru realizarea de analize de
due diligence în legătură cu
vânzarea proiectelor (cu
precădere în domeniul energiei
fotovoltaice), dar şi în legătură cu
acordarea finanţărilor pentru
astfel de proiecte. De asemenea,
s-a remarcat o uşoară tendinţă de
creştere a investiţiilor spre
proiecte din surse regenerabile
mai puţin avute în vedere în
trecut, îndeosebi spre biomasă şi
biogaz”, a mai spus Cătălin Barb,
adăugând că acestea din urmă
prezintă o serie de avantaje în
comparaţie cu celelalte surse
regenerabile, cu precădere faptul
că pot fructifica potenţialul
agricol al României, că (încă) nu
sunt vizate nici de măsurile de
amânare şi nici de cele de
reducere a numărului de
certificate verzi, ca urmare a
supracompensării şi că nu produc
dezechilibre în reţea. 
~n ceea ce priveşte estimările
pentru perioada următoare,

reprezentantul Gide Loyrette
Nouel menţionează că, în
domeniul energiei solare,
continuarea investiţiilor va
depinde, în mare măsură, de
modul în care vor fi soluţionate
plângerile introduse de asociaţiile
care reprezintă principalii jucători
în domeniu împotriva măsurii de
amânare a atribuirii unora dintre
certificatele verzi cuvenite,
precum şi de modul în care se va
realiza în mod efectiv reducerea
numărului de certificate verzi
după adoptarea proiectului de
hotărâre de Guvern publicat
recent. “În orice caz, chiar şi
după reducerea inevitabilă a
numărului de certificate verzi,
proiectele de dezvoltare a
capacităţilor de producţie a
energiei din surse regenerabile îşi
vor păstra un anumit grad de
atractivitate, pe de o parte, pentru
că astfel de proiecte «garantează»
un anumit nivel de rentabilitate şi,
pe de altă parte, pentru că apariţia
unei situaţii de supracompensare
(pe fondul scăderii suplimentare a
valorii investiţiilor specifice şi a
costurilor fixe specifice) este
probabilă în viitorul apropiat”,
consideră Cătălin Barb.
În opinia sa, noi investiţii vor fi
atrase şi de domeniul biomasei şi
biogazului, datorită avantajelor
conferite de potenţialul agricol al
României, dar şi de măsurile de
susţinere pentru astfel de
proiecte. “Cu toate acestea, din
informaţiile din industrie, în
perioada următoare sunt vizate
îndeosebi proiecte la scară mică”,
a conchis el.
Despre proiectele din domeniul
energiei regenerabile vorbeşte şi
Loredana Van de Waart, Avocat
Asociat, Cabinet de avocat Gruia
Dufaut. “Din primul semestru
2013, de când a fost anunţată
schimbarea schemei de ajutor pe
energie regenerabilă şi

Mult mai importantă
este coerenţa
politicilor
guvernamentale şi
modul în care vor fi
administrate acestea
anul viitor, an
electoral. 
LAURENŢIU PACHIU,
Managing Partner,
Pachiu & Associates

În 2012, piaţa de
energie a trecut
printr-o serie de
transformări majore.
RUXANDRA BOLOGA,
Partner, NNDKP
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continuând după aprobarea OUG
57/2013, observăm o îngheţare a
proiectelor în acest domeniu care
a fost, foarte dinamic şi activ în
ultimii anii. Instabilitatea
legislativă şi neîncrederea în
capacităţile statului român de a-şi
onora promisiunile (chiar
reglementate legal) privind
recuperarea certificatelor verzi
amânate, determină mulţi
investitori interesaţi iniţial de
piaţa din România să renunţe la
proiectele preconizate, chiar şi la
cele aflate la început de drum. La
toate acestea se adaugă şi o
proprietate imobiliară fărâmiţată
şi necadastrată“, spune ea,
adăugând că, actualmente,
constatăm un interes considerabil
în explorarea de noi resurse de
energie primară; există şi aici
semne de întrebare mai ales din
cauza proiectului Roşia Montană,
unde statul român s-a dovedit
extrem de nehotărât... “Există,
astfel, întrebări dacă licenţele de
explorare obţinute azi nu vor avea
aceeaşi soartă în cazul găsirii de
resurse importante, chiar dacă
contextul este diferit?!”, a
încheiat Loredana Van de Waart.
Şi Miruna Suciu, Partner, Muşat
& Asociaţii, este de părere că
piaţa de energie a fost marcată în
acest an de modificările ce ar
urma să fie aduse schemei de
suport pentru energiile
regenerabile, discuţiile
concentrându-se pe impactul pe
care această decizie îl va avea la
nivelul industriei. „Chiar dacă
setul de modificări nu a fost pus
încă în întregime în aplicare, ele
se reflectă deja în deciziile
investiţionale ale marilor
companii din domeniu, fiind
rezonabil de aşteptat ca volumele
de investiţii preconizate în
sectorul regenerabilelor să se
înjumătăţească, cel puţin”, spune
Miruna Suciu. Astfel, adaugă ea,

în prima jumătate a anului în curs
au fost adoptate o serie de măsuri,
care pe termen mediu şi lung vor
afecta producătorii de energie, dar
şi economia în general. Dintre
acestea, aminteşte: amânarea de
la tranzacţionare a unui anumit
număr de certificate verzi până în
2017; proiectele fotovoltaice
amplasate pe terenurile aflate în
circuitul agricol la data de
31.12.2013 nu vor mai primi
certificate verzi; începând cu data
de 01.07.2013 nu mai este
permisă încheierea de contracte
de vânzare-cumpărare în afara
pieţei de certificate verzi
administrată de OPCOM. Mai
precis, traderii de certificate verzi
nu vor mai putea vinde aceste
instrumente prin contracte
bilaterale de vânzare-cumpărare. 
„În opinia noastră, intenţia
Guvernului de a amâna acordarea
unui număr de certificate verzi
producătorilor de energie electrică
din surse regenerabile
(fotovoltaice, microhidrocentrale
şi eoliene), în perioada 1 iulie
2013 - 31.03.2017, va avea un
dublu efect negativ asupra pieţei
energiei regenerabile. Pe de o
parte, încasările producătorilor de
energie electrică din surse
regenerabile rezultate din
vânzarea de certificate verzi vor
scădea în perioada menţionată
mai sus, ceea ce va impacta
profitabilitatea proiectelor. Pe de
altă parte, având în vedere că
măsura amânării acordării unui
număr de certificate verzi
urmează să se aplice atât
producătorilor de energie din
surse regenerabile care au obţinut
deja acreditarea de la ANRE la
data adoptării măsurii, cât şi
producătorilor care vor obţine
acreditarea ulterior, există riscul
ca interesul investitorilor pentru
proiecte de energie regenerabilă
să scadă considerabil în viitor”,

consideră Miruna Suciu.
„Totodată, suntem de părere că o
amânare a acordării unui număr
de certificate verzi nu va
conduce, neapărat şi în mod
proporţional, la o scădere a
preţului energiei electrice.
Motivul îl constituie faptul că
deşi vor fi mai puţine certificate
verzi în piaţă, efectul unei
potenţiale scăderi sau stagnări a
preţului energiei electrice va fi
anulat de exceptarea marilor
consumatori industriali de a
suporta un procent de 50% din
valoarea certificatelor verzi, ceea
ce va conduce la situaţia în care
ceilalţi consumatori (i.e.
consumatorii industriali medii şi
mici, precum şi consumatorii
casnici) vor trebui să suporte
valoarea certificatelor verzi care
nu va mai fi achitată de către
marii consumatori industriali”, a
completat ea. În plus, adaugă
reprezentantul Muşat & Asociaţii,
este de aşteptat ca Executivul să
adopte în perioada următoare o
hotărâre de Guvern prin care se
vor modifica pragurile cuprinse în
Planul Naţional de Acţiune în
domeniul Energiei (PNAER), în
funcţie de care ANRE va emite
decizii de acreditare a
producătorilor de energie din
surse regenerabile. 
Potrivit analizei Ruxandrei
Bologa, Partner, Nestor Nestor
Diculescu Kingston Petersen
(NNDKP), în 2012, piaţa de
energie a trecut printr-o serie de
transformări majore, intenţia
modificărilor legislative recente
fiind de a liberaliza complet piaţa,
de a o face mai competitivă şi
diversificată şi de a crea un
mediu avantajos pentru
consumatori. “Am asistat la o
varietate de efecte în rândul
investitorilor confruntaţi cu noile
reglementări, cei nefamiliarizaţi
cu contextul românesc alegând să

Odată cu diminuarea
curentului de
investiţii în proiecte
fotovoltaice, ne
aşteptăm la noi
investiţii în
microhidrocentrale şi
biomasă.
COSMINA ARON,
Managing Partner,
PETERKA&PARTNERS

Lipsa unei strategii
energetice pe
termen lung şi
instabilitatea
legislativă din ultima
vreme fac sectorul
energetic din
România mult mai
nesigur. 
SORIN VLĂDESCU,
Avocat asociat al
Ţuca Zbârcea &
Asociaţii
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nu-şi asume riscurile, mai ales în
ceea ce priveşte limitările
adoptate şi reducerile anunţate în
schema de sprijin a energiei
regenerabile. Alţii, în schimb, 
s-au considerat stimulaţi să
grăbească finalizarea proiectelor
până la sfârşitul anului”, a
precizat ea. 
„Piaţa de energie continuă totuşi
să se dezvolte şi să suscite interes,
în contextul în care urmează să
fie tranzacţionate derivate din
energie pe bursă, sunt programate
noi interconexiuni cu ţările vecine
pentru a stimula exporturile, piaţa
centralizată de gaze începe să se
contureze şi o decizie finală
negativă cu privire la gazele de
şist nu există încă”, a conchis
Ruxandra Bologa.
Laurenţiu Pachiu, Managing
Partner, Pachiu & Associates, este
de părere că anul 2013 a fost unul
efervescent din punctul de vedere
al schimbărilor apărute pe piaţa
energiei, atât în sectorul energiei
regenerabile, cât şi în cel al
petrolului şi gazelor naturale. Cu
privire la sectorul energiei verzi,
spune el, dacă 2012 a cunoscut o
dezvoltare accelerată şi
consistentă a investiţiilor deja
iniţiate, anul 2013 a adus
schimbări ale regulilor “în timpul

jocului”, ceea ce a dus la
instabilitate, impredictibilitate şi
ineficienţă legislativă, cu un
impact puternic asupra mediului
investiţional. „Mai grav, acest
aspect este deloc de neglijat în
contextul asumării de obligaţii
faţă de UE în ceea ce priveşte
rezultatele pe termen lung în
domeniul energiei regenerabile.
Modificarea schemei de suport a
condus la descurajarea
substanţială atât a promovării, cât
şi a continuării oricărui efort
investiţional în România, în acest
sector. Creşterea preţului energiei,
în contextul implementării
calendarului de liberalizare,
conform angajamentelor asumate
de stat în raport cu cerinţele UE
în acest sens este inerentă şi va
continua pe acelaşi curs şi în anii
următori”, spune Laurenţiu
Pachiu adăugând că, cu toate
acestea, este important de
menţionat că această creştere nu a
fost indusă exclusiv de costurile
ridicate de producere a energiei
regenerabile, respectiv de
aplicarea schemei de suport, ci de
gradul scăzut de eficientizare
energetică a capacităţilor de
producţie aparţinând marilor
consumatori industriali, de
“pierderile din sistem” şi de

implementarea calendarului de
liberalizare. 
„Faptul cu energia din biomasă
nu pare a fi, deocamdată,
afectată, însă nu reprezintă o
garanţie a unei efervescenţe
investiţionale în acest domeniu,
pentru perioada următoare. Mult
mai importantă este coerenţa
politicilor guvernamentale şi
modul în care vor fi administrate
acestea anul viitor, an electoral”,
consideră reprezentantul Pachiu
& Associates. 
„În ceea ce priveşte energia
fotovoltaică, avizarea favorabilă
de către CE a modificărilor aduse
Legii nr. 220/2008 prin OUG
57/2013 nu ar afecta doar
proiectele privind producerea de
energie fotovoltaică, ci întreg
sectorul energiei produsă din
surse regenerabile. La fel ca şi în
cazul altor sectoare de activitate,
modificările legislative
intempestive, lipsite de viziune şi
coerenţă pe termen mediu şi lung,
conduc, ca prim efect, la
descurajarea formării unui mediu
investiţional stabil şi, implicit, la
lipsirea de perspectivă a
dezvoltării economice aferente
sectorului în discuţie, precum şi a
activităţilor adiacente”, a
concluzionat Laurenţiu Pachiu.
~n opinia Cosminei Aron,
Managing Partner,
PETERKA&PARTNERS, chiar
dacă proiectele majore de
infrastructură şi transport în
domeniul energiei (ex. Nabucco)
au ocolit România, se poate
spune că şi anul 2013 s-a
caracterizat printr-o efervescenţă
a investiţiilor în domeniul
energiei regenerabile. „În timp ce
în anii precedenţi, majoritatea
investiţiilor erau concentrate în
proiecte de energie eoliană, pe
fondul scăderii costurilor de
investiţie în domeniul energiei
fotovoltaice şi al schemei de

Este important
pentru a da un
semnal pozitiv
investitorilor de a se
asigura o stabilitate
legislativă, iar statul
de a-şi îndeplini
obligaţiile asumate,
indiferent de
culoarea politică a
guvernului de la
momentul începerii
investiţiei şi cea de la
momentul punerii în
funcţiune/exploatare.
LOREDANA VAN DE
WAART, Avocat
Asociat, Cabinet de
avocat Gruia Dufaut
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sprijin generoase, acest ultim tip
de investiţii s-a extins“, consideră
Cosmina Aron, adăugând că,
pentru a evita creşterea abruptă a
facturii de electricitate pentru
consumatorii casnici, ca urmare a
includerii costului certificatelor
verzi, guvernul a adoptat măsuri
de ajustare a schemei de sprijin a
investiţiilor în energie
regenerabilă. În acest sens,
începând cu 1 iulie 2013,
încasarea contravalorii unui
anumit număr de certificate verzi,
depinzând de tipul de resursă
regenerabilă folosit, a fost
suspendată pe o durată medie de
doi ani. „Această măsură a
precipitat finalizarea unor
proiecte în derulare. În afară de
amânarea încasării contravalorii
certificatelor verzi, apetitul pentru
investiţii în proiecte fotovoltaice a
fost micşorat şi prin cerinţa ca
terenurile, pe care ar urma să se
dezvolte proiectele fotovoltaice,
să fie scoase din circuitul agricol
până la data de 31 decembrie
2013. Ca urmare a acestei
modificări legislative, majoritatea
investitorilor se concentrează pe
finalizarea proiectelor începute,
fără a continua să mai facă noi
investiţii în proiecte fotovoltaice”,
a mai spus ea. În opinia sa, în
ciuda unei potenţiale scăderi a
marjei de profit prin reducerea
numărului de certificate verzi
pentru proiecte fotovoltaice sau
amânării încasării profitului
pentru acest tip de investiţii,
estimăm că ar putea fi în
continuare implementate proiecte
fotovoltaice de dimensiuni reduse
atât din punctul de vedere al
capacităţii de finanţare cât şi al
celei de preluare în Sistemul
Energetic Naţional. În plus,
proiectele de energie regenerabilă
de până la 1 MW se pot susţine
independent de schema de
certificate verzi, pe piaţa

reglementată de electricitate, chiar
dacă nu asigură o marjă de profit
mare. 
„De asemenea, credem că
domeniul energiei regenerabile îi
va ţine ocupaţi pe avocaţi, atât pe
partea de dezvoltare cât şi pe
partea de vânzare a proiectelor, pe
o piaţă care va aparţine, însă,
cumpărătorilor de proiecte. Odată
cu diminuarea curentului de
investiţii în proiecte fotovoltaice
ne aşteptăm şi la noi investiţii în
microhidrocentrale şi biomasă”, a
concluzionat Cosmina Aron.
Potrivit lui Sorin Vlădescu,
Avocat asociat al Ţuca Zbârcea &
Asociaţii şi coordonator al
departamentului de energie al
firmei, acest sector a fost unul
dintre cele mai dinamice. „Am
fost implicaţi în mai multe
proiecte, oferind servicii de
consultanţă juridică tuturor
categoriilor de participanţi de pe
piaţă: dezvoltatorilor de proiecte
regenerabile pe tot parcursul
procesului de dezvoltare, am
lucrat pentru investitorii interesaţi
în achiziţionarea de proiecte de
energie regenerabilă şi am asistat
băncile în acordarea de finanţare
pentru acest tip de proiecte. Am
observat un interes crescut pentru
proiectele fotovoltaice, atât din
partea investitorilor, precum şi a
băncilor finanţatoare”, a adăugat
Sorin Vlădescu. În opinia sa, încă
din vara anului 2012, când noua
lege a energiei electrice şi gazelor
naturale (Legea 123/2012) a
modificat principiile de
tranzacţionare a energiei electrice
prin interzicerea contractelor de
vânzare-cumpărare de energie prin
negociere directă, s-a observat un
declin în încrederea şi interesul
investitorilor în sectorul energiei
regenerabile. „Lipsa unei strategii
energetice pe termen lung şi
instabilitatea legislativă din ultima
vreme fac sectorul energetic din

România mult mai nesigur şi, prin
urmare, mai puţin atractiv pentru
investitori, deşi piaţa de energie
românească are un mare potenţial
de atragere a investiţiilor străine
în comparaţie cu ţările vecine”, a
încheiat reprezentantul Ţuca
Zbârcea & Asociaţii.
Şi Corneliu Popa, Partner,
Cazacu, Manolache, Popa, este de
părere că, din perspectivă
legislativă, domeniul energiei a
fost afectat, între altele, de
modificările aduse legislaţiei
privind certificatele verzi,
referitoare la amânarea la
acordarea unui anumit număr din
totalul de certificate verzi, în
funcţie de tehnologia utilizată
pentru producţia de energie.
“Acestea au condus la o stare
generală de nemulţumire şi
îngrijorare a investitorilor din
acest domeniu, puşi în situaţia de
a nu se mai bucura de folosirea
numărului maxim de certificate
verzi pentru recuperarea
investiţiei deja efectuate sau în
curs de efectuare, ceea ce le-a
afectat solvabilitatea pe termen
scurt şi mediu”, a adăugat el. În
opinia sa, nici perspectivele
pentru ultima parte a anului nu
sunt îmbucurătoare, având în
vedere recentul proiect de
hotărâre de guvern propus de
Ministerul Industriilor, şi care
reglementează reducerea
numărului maxim actual de
certificate verzi pentru
principalele trei tehnologii de la
noi: eoliană, fotovoltaică şi
(micro) hidro. “Studiile de
fezabilitate care sunt efectuate de
orice investitor serios la acest
moment vor trebui să fie deosebit
de convingătoare pentru ca
investiţiile din acest domeniu să
rămână suficient de atrăgătoare
pentru viitor în România”, a
conchis Corneliu Popa. 

Anca CHILOM

Din perspectivă
legislativă, domeniul
energiei a fost
afectat, între altele,
de modificările
aduse legislaţiei
privind certificatele
verzi. 
CORNELIU POPA,
Partner, Cazacu,
Manolache, Popa

Din perspectiva
domeniului
energetic, anii 2012
şi 2013 pot fi
caracterizaţi cel mai
simplu printr-o
singură axiomă:
instabilitate
legislativă. 
ADRIAN CĂTĂLIN
USCOV, Avocat
Senior, Boştină şi
Asociaţii
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Interviu cu COSMINA ARON, Partner, Director România, PETERKA&PARTNERS

PROIECTELE ÎN DOMENIUL 
ENERGIEI REGENERABILE 
I-AU DETERMINAT PE AVOCAŢI 
SĂ-ŞI ASUME ŞI ATRIBUŢII 
DE PROJECT MANAGEMENT

Ţinând cont de experienţa pe
care o aveţi, care sunt
principalele dificultăţi pe care
un avocat specializat în
domeniul energiei le întâmpină
în activitatea zilnică?
Proiectele în domeniul
investiţiilor în energie
regenerabilă i-au determinat pe
avocaţi să-şi asume şi atribuţii de
project management. Şi asta
pentru că activitatea zilnică a
avocatului în legătură cu un
astfel de proiect presupune, pe
lângă redactarea de documente

specifice, şi relaţia cu diverse
autorităţi precum şi cu partenerii
comerciali ai clienţilor. 
O primă provocare pentru
avocaţi se referă la practica
neunitară a autorităţilor din ţară,
în special cu privire la aplicarea
legislaţiei privind cadastrul şi
publicitatea imobiliară şi a celei
privind autorizarea în domeniul
construcţiilor. Această aplicare
neunitară pe de o parte, conduce,
uneori, la situaţii dificil de
gestionat în practică iar, pe de
altă parte, la încetinirea cursului

sau împiedicarea finalizării
tranzacţiilor privind proiectele de
energie.
În urma modificărilor legislative,
în special a celei referitoare la
excluderea de la beneficiul
certificatelor verzi a electricităţii
produse de centrale fotovoltaice
amplasate, la 31 decembrie
2013, pe terenuri agricole,
principala provocare a fost să îi
asistăm pe clienţi, de cele mai
multe ori sub presiunea timpului,
pentru finalizarea proiectelor
deja începute. 
Nu este o noutate că, din cauza
instabilităţii legislative cu privire
la sistemul de promovare prin
certificate verzi, băncile care
activează în România au fost
reticente la finanţarea unor
proiecte de energie regenerabilă.
Am avut însă surprize plăcute
din partea unor bănci din regiune
care au finanţat proiecte
fotovoltaice de dimensiuni
reduse ce urmează a fi dezvoltate
în România. Totuşi, majoritatea
proiectelor de energie
regenerabilă se realizează cu
finanţare provenind de la
acţionari sau prin atragerea de
investitori. 

Biroul din Bucureşti al
PETERKA&PARTNERS a fost
înfiinţat în 2010. Cum a evoluat
în acest timp echipa de avocaţi
specializată pe domeniul
energiei din cadrul biroului? 
Societatea de avocatură
PETERKA&PARTNERS îşi
întăreşte prezenţa în Europa în
anul 2010, deschizând biroul din
România şi, totodată, premisele
unei echipe de succes în toate
domeniile aferente avocaturii de
business, de la drept comercial,
drept imobiliar, dreptul muncii,
concurenţă, fuziuni & achiziţii,
achiziţii publice, până la litigii şi
drept fiscal. 

Echipa de avocaţi
specializată pe
domeniul energiei
din cadrul
PETERKA&PARTNERS
România a evoluat
odată cu necesităţile
pieţei de energie din
România. Apetitul
investitorilor străini
pentru investiţiile
din energie ne-au
generat numeroşi
clienţi.
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Traiectoria/activitatea
biroului din România a avut
un trend ascendent în cei trei
ani de prezenţă pe piaţa
locală prin prisma faptului
că se urmăreşte concentrarea
activităţii avocaţilor pe
echipe specializate, gata să
deservească atât proiecte
locale cât şi proiecte ce
implică aspecte ale
legislaţiei internaţionale. 
Consultanţa către numeroşi
clienţi activi în domeniul
energiei regenerabile a
reprezentat pentru noi un
segment de activitate foarte
dinamic dar totodată şi
profitabil. Dinamismul
acestei arii de activitate este
dat de particularităţile
fiecărui proiect, apetitul
investitorilor din domeniul
energiei regenerabile 
din perioada 2011-2012
aducând pentru
PETERKA&PARTNERS
România o creştere a
portofoliului de clienţi şi,
implicit, efecte benefice
asupra profitului.
Echipa de avocaţi
specializată pe domeniul
energiei din cadrul
PETERKA&PARTNERS
România a evoluat odată cu
necesităţile pieţei de energie
din România. Apetitul
investitorilor străini pentru
investiţiile din energie ne-au
generat numeroşi clienţi
imediat după venirea
noastră în România.
Comparabilă cu efectele
unui boom imobiliar,
amploarea proiectelor din
energie regenerabilă a fost
remarcată în 2011, în acest
sens putând afirma că
echipa de avocaţi
specializaţi pe energie s-a
conturat în acest an. Practic,

se poate aprecia că, pornind
de la un singur avocat
specializat pe energie la
sfârşitul anului 2010, s-a
ajuns la o echipă concen -
trată în decurs de un an,
perioadă în care România a
reprezentat o piaţă extrem
de atractivă pentru
proiectele şi tranzacţiile din
energie prin faptul că are un
deosebit potenţial energetic. 
Legislaţia favorabilă
investitorilor din această
perioadă a facilitat foarte
mult munca efectivă a
echipei pe aceste proiecte, o
parte finalizându-se prin
realizarea achiziţiilor de
proiecte de energie, iar
celelalte rămânând la stadiul
investigaţiilor de tip due
diligence şi al opiniilor
juridice pe aspectele de
reglementare. 

Enumeraţi câteva dintre
cele mai complexe proiecte
de pe această arie de
practică în care experţii
PETERKA&PARTNERS au
fost implicaţi?
Avocaţii specializaţi pe
practica de energie asistă în
prezent o serie de
dezvoltatori de proiecte
fotovoltaice. Dintre aceştia,
putem menţiona mai multe
societăţi din Europa
Centrală şi de Est care
dezvoltă proiecte de energie
regenerabilă în diverse
localităţi din România. Unul
dintre proiectele
semnificative aflat pe masa
echipei de energie a constat
în asistenţa juridică acordată
unor companii cehe care
deţin nu mai puţin de 18
SPV-uri în România. În
cazul acestor proiecte, am
fost alături de clienţii noştri

de la înfiinţarea acestora pe
piaţa locală, continuând cu
dezvoltarea proiectelor până
la faza ready to build şi la
vânzarea acestora către
investitori interesaţi. Având
în vedere că majoritatea
proiectelor sunt deja în
stadiul în care livrează
electricitate în sistemul
naţional, avocaţii noştri îi
asistă pe investitori şi pe
aspecte legate de acreditarea
ca producători de energie
regenerabilă, precum şi
aspecte legate de vânzarea
de energie şi certificate
verzi. În urma modificărilor
legislative recente, asistenţa
avocaţilor a fost
redirecţionată pe partea de
vânzare a proiectelor
fotovoltaice, inclusiv
structurarea tranzacţiilor şi
negocierea documentaţiei
aferente. 

Societatea de avocatură
PETERKA&PARTNERS are
birouri deschise în mai
multe ţări din Europa
Centrală şi de Est. Care
sunt avantajele pe care le
oferă clienţilor o firmă
multinaţională?
Făcând o scurtă analiză
asupra pieţei de avocatură
din Europa, zona Centrală şi
de Est este destul de
concentrată şi creează un
mediu competitiv între cele
mai mari branduri din
domeniul avocaturii. Într-o
piaţă competitivă, analizată
prin prisma unei regiuni
vaste precum Europa
Centrală şi de Est, prezenţa
în cât mai multe ţări ale
regiunii este extrem de
importantă. 
Firmele multinaţionale joacă
un rol important în

economiile tuturor ţărilor şi
în relaţiile economice
internaţionale,
PETERKA&PARTNERS
reuşind să se aşeze cu succes
în rândul acestora. De[i
PETERKA&PARTNERS nu
reprezint\ un model
standard de multina]ional\
(ex societ\]ile de avocatur\
pe model American), biroul
nostru poate fi considerat un
pionier al unei structuri
diferite [i inovative. ~n acest
sens,
PETERKA&PARTNERS
este o societate de avocatur\
complet integrat\, cu
adev\rat regional\, lider de
pia]\ `n regiune, complet
independent\, activând ca o
corpora]ie cu management
local. Transpunând această
idee în munca de zi cu zi, se
poate aprecia că produsul
oferit de
PETERKA&PARTNERS
este unic [i consta `n servicii
juridice regionale integrate
oferite de oricare dintre
birourile noastre care
prezint\ urmatoarele
avantaje principale: structura
uniform\ de onorarii la nivel
de regiune (exceptând cazul
particular Rusia), un singur
avocat ca persoana princi -
pal\ de contact [i servicii
stabile [i de aceeaşi calitate. 
Aşadar, avantajele unei
astfel de colaborări la nivel
multinaţional sunt evidente
atât pentru clienţi cât şi
pentru societatea noastră de
avocatură. Deşi apariţia
noastră pe piaţa românească
este relativ recentă, ne
bucurăm de experienţa şi
prestigiul de peste un
deceniu al acestei firme în
Europa.

Anca CHILOM
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Ne propunem să fim
întotdeauna cu un pas
înainte, venind în

întâmpinarea solicitărilor
clienţilor noștri. Aceștia
trebuie să cunoască anticipat
efectele asumării unor
angajamente. adecvarea unor
demersuri, eficienţa unor
acţiuni.
Totodată, dorim să oferim
clienţilor noștri un nivel
ridicat de profesionalism și
un raport transparent și direct
între client și avocatul ales.
Calitatea serviciilor este
garantată de implicarea
efectivă și nemijlocită a
avocaţilor asociaţi în
reprezentarea intereselor
clientului. elaborarea
strategiilor și redactarea
documentelor, cu suportul
unei echipe dinamice și
experimentate. orientată spre
eficienţă și rezultat.
Serviciile noastre,
personalizate în funcţie de
solicitările clienţilor, se
adresează societăţilor
comerciale de naţionalitate
română și străină, tuturor
celor care urmăresc
desfășurarea de activităţi
economice în România și nu
în ultimul rând persoanelor
fizice.
Credem că experienţa în
furnizarea serviciilor juridice
la cel mai înalt nivel în
principalele limbi de
circulaţie internaţională și
permanenta preocupare de a
satisface standardele cu care
clienţii noștri sunt obișnuiţi
recomandă societatea noastră
de avocaţi ca pe un partener
de încredere. În prezent,
clientela noastră este
alcătuit\ într-o proporţie
covârșitoare din rândul
marilor firme austriece și

germane sau din rândul
ţărilor vorbitoare de limbi
germanice și nu numai
(Spania, Turcia, Grecia, Italia
etc.) și care desfășoară
activităţi comerciale în
România.

PARTENERIAT ÎN DEZVOLTARE

SCPA Niemesch, Chiraş &
Asociaţii s-a integrat
operativ cu Grupul de Firme
Teaha Holding, realizând un
puternic parteneriat,
începând cu octombrie 2012.
Este demn de reţinut că
Grupul de firme Teaha
Holding reprezintă vârful de

lance al firmelor de
contabilitate, fiscalitate și
asigurări din rândul
societăţilor românești cu
capital integral autohton.
Astfel, parteneriatul nostru
este de natură a oferi servicii
complete: juridice, 
de fiscalitate și contabilitate
c\tre clienţii noștri.
În prezent, clienţii noștri
beneficiază de servicii de
specialitate complete pe
domeniul civil, comercial,
penal, contencios
administrativ, dreptul
muncii, proprietate
intelectuală, fiscal,
asigurări, audit etc.
Cancelaria noastră de
avocatură (cu membrii săi
foarte buni vorbitori de
germană, engleză, franceză)
a fost și este implicată în
diverse procese cu mare
impact în domeniul penal
(cazuri D.N.A.,
D.I.I.C.O.T.), proprietate
intelectuală, o lungă serie

de personalităţi și firme
vestite apelând la serviciile
noastre.
Cancelaria noastră și-a
dublat numărul de membri
începând cu anul 2012, la
care se adaugă în prezent și
doi colaboratori externi,
specializaţi în domeniul
Registrului Comerţului.
Deasemenea, suntem în
legătură lucrativă, spre
beneficiul clienţilor noștri,
cu două cabinete de
mediatori.
Vă așteptăm cu deschidere,
întotdeauna pregătiţi să vă
oferim cele mai bune
servicii.

CLIENTELA 
NIEMESCH, CHIRAŞ & ASOCIAŢII 
PROVINE DIN RÂNDUL MARILOR 
FIRME AUSTRIECE ȘI GERMANE

Sergiu ChirasMihail Niemesch

TEAHA MANAGEMENT CONSULTING
LAWYERS & ACCOUNTANTS

MIHAIL NIEMESCH, Ph.D
Partner
mihail.niemesch@teaha.ro
JW Marriott Grand Offices
Direct phone: (+40)-21.407.49.55
Reception: (+40)-21.407.49.00
Fax: (+40)-21.313.88.57
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Prin ce se deosebesc
dosarele unui avocat
specializat în energie de
cele ale unui coleg expert
în real estate? Care au fost
cele mai provocatoare
dosare în ultimii doi-trei
ani? 
Domeniul energiei este foarte
tehnic și reglementat până în
cel mai mic amănunt,
beneficiind, între altele, și de
controlul unei autorităţi de
reglementare (Autoritatea de
Reglementare în Domeniul
Energiei, ANRE). Domeniul
imobiliar, deși reglementat la
rândul său (vezi Codul Civil
Cuza și Noul Cod Civil, ca de
altfel și alte legi esenţiale
aplicabile, printre care aș
enumera Legea nr. 7/1996 a
cadastrului și a publicităţii
imobiliare, Legea nr.
350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul, și
Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării
lucrărilor de construcţie),
permite o mai mare libertate
de negociere și contractare
părţilor interesate (chiar și în
relaţia cu o autoritate publică),
și nu dispune de o legislaţie
secundară atât de bogată,
precum domeniul energiei.
Din aceste considerente,
avocatul specializat în energie
este, dacă putem spune astfel,
forţat să aibă și cunoștinţe
tehnice detaliate din domeniu,

pe care să le actualizeze cât
mai des posibil (având în
vedere și apetitul de
reglementare al ANRE, sau al
altor entităţi cu competenţe de
reglementare în respectivul
domeniu) pentru a putea
acorda consultanţă de cea mai
înaltă calitate și a reprezenta
eficient și profesionist
clientul.
Referitor la cele mai
provocatoare dosare din
ultima perioadă, aș menţiona,
în mod particular, unul dintre
acestea, și anume asistarea
unui investitor olandez la
implementarea unui proiect de
centrală electrică multi-
combustibil (co-generare de
înaltă eficienţă) în zona
limitrofă a unui oraș cu o
populaţie medie din sudul
ţării, prin care se urmărește,
între altele, și asigurarea

energiei termice necesară
sistemului de încălzire publică
a orașului respectiv. Acest
proiect este într-o fază
avansată de dezvoltare, părţile
implicate urmărind finalizarea
și punerea sa în funcţiune
până la sfârșitul acestui an.

Cât de importantă este o
consultanță juridică și
fiscală integrată pentru
companiile energetice, care
se află în plin proces de
liberalizare și care trebuie
să se adapteze continuu?
Este vitală. Nu numai pentru
o optimizare a restructurării
și/sau reorganizării societăţii,
cu o tratare cât mai atentă și
menajantă a aspectului social,
dar și pentru orice dezvoltare
și retehnologizare viitoare,
dorite de acţionariatul
societăţii în cauză. 
O soluţie completă și sigură
necesită corelarea eforturilor
consultantului juridic cu cele
ale consultantului fiscal, de la
verificarea cadrului legal
aplicabil ambelor perspective,
a intenţiilor și resurselor
clientului, până la adoptarea și
implementarea strategiei
optime, incluzând monito -
rizarea și însoţirea clientului
pe tot parcursul implementării
menţionate anterior.

Cum au primit clienții
dumneavoastră care sunt

producători de energie
electrică din surse
regenerabile amânarea
acordării unui număr de
certificate verzi în perioada
1 iulie 2013 -1 aprilie 2018
/ 31 martie 2019?
Cu nemulţumire. În principal,
pentru faptul că, din dorinţa
de a proteja, aparent,
populaţia și marii producători
industriali energofagi, de o
majorare constantă a preţului
de vânzare final al energiei
electrice, ca urmare a unei
presupuse creșteri
nejustificate a ratei interne de
rentabilitate pe partea
producătorilor de energie
electrică din surse
regenerabile, actuala
administraţie a neglijat
investiţiile deja realizate
și/sau în curs de realizare de
către producătorii în cauză. Și
acestea nu sunt deloc
neglijabile, mai ales cele
privind sursele eoliene,
urmate la ceva distanţă de
cele fotovoltaice. 
Și totodată, cu îngrijorare.
Justificată, ca urmare a unei
instabilităţi pe termen lung a
legislaţiei noastre în domeniu,
care îngreunează serios
șansele de calculare corectă a
profitabilităţii unei investiţii în
producţia de energie din surse
regenerabile, și care
reprezintă unul dintre
motivele principale pentru
care investitorii semnificativi
prezenţi deja pe piaţă se
gândesc serios dacă să
acţioneze în justiţie actuala
administraţie pentru
recuperarea prejudiciului
cauzat de ultimele schimbări
legislative în domeniu. Iar, cei
care nu au intrat încă pe piaţă,
dacă să o mai facă.

Mircea FICA

INVESTITORII SE GÂNDESC SERIOS
DACĂ SĂ ACȚIONEZE 
ÎN JUSTIȚIE ACTUALA ADMINISTRAȚIE
Interviu cu CORNELIU-VASILE POPA, avocat partener, Cazacu Manolache Popa
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Consiliul Concurenței
este recunoscut ca o
instituție care
funcționează bine, având
specialiști / inspectori cu
experiență. Care sunt
principalele realizări ale
Autorității în perioada
mai 2009 – septembrie
2013? 
În această perioadă, ne-am
concentrat în două direcţii:
pe de-o parte legislaţie şi
organizare internă, iar pe de
altă parte îndeplinirea
misiunii instituţiei.
Din punct de vedere
legislativ şi organizatoric,
pot spune că evenimentul
major îl constituie
modificarea legislaţiei în
domeniul concurenţei. A
fost un efort care ne-a luat
doi ani de activitate: un an
de pregătire a textului şi
adoptarea prin OUG, iar
apoi, un an de zile a durat
dezbaterea parlamentară şi
modificarea substanţială a
textului în Parlament. 
Prin modificarea şi
completarea legislaţiei, au
fost adaptate procedurile
naţionale la prevederile
comunitare în domeniul
concurenţei, oferindu-ne
câteva pârghii în plus,
pentru a ne atinge acest
obiectiv de a fi mai flexibili
şi de a avea un impact
economic mai rapid.
De exemplu, a fost introdus
un instrument nou,
„procedura de
angajamente”. În cadrul
acestei proceduri
companiile investigate îşi
iau angajamentul să adopte
unele măsuri care elimină
practica anticoncurenţială.
Această procedură, preluată
din practica comunitară, ne

INSTITUŢIA 
A DEVENIT MAI DINAMICĂ
Interviu cu BOGDAN CHIRIȚOIU, Președintele Consiliului Concurenței
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ajută să remediem rapid situaţia
pe o piaţă, fără a trece prin toat\
procedura de investigaţie. În
situaţia în care companiile nu
respectă angajamentele asumate,
Consiliul Concurenţei poate
redeschide investigaţia şi poate
aplica sancţiuni de până la 10%
din cifra de afaceri.
De asemenea, încercăm să
limităm numărul şi durata
proceselor: acum există o
cauţiune pe care trebuie să o
depună cei care vor s\ dea în
judecată Consiliul Concurenţei. 
Astfel, o decizie a autorităţii de
concurenţă poate fi suspendată
de Curtea de Apel Bucureşti
doar cu condiţia plăţii unei
cauţiuni de până la 20% din
amenda stabilită, potrivit
reglementărilor privind
creanţele bugetare. Ca urmare,
dacă ne vom judeca ani de zile,
o sumă rămâne blocată la
dispoziţia instanţei. 
Pentru cei care nu vor să
parcurgă această cale, de a
merge în instan]\, şi îşi recunosc
fapta, se consideră circumstanţă
atenuantă specială sub forma
colaborării şi va determina o
diminuare a amenzii de până la
30% din nivelul de bază. 
Aceste mecanisme încep să îşi
arate efectul. Avem mai multe
cazuri finalizate prin asumarea
de angajamente de către
companiile investigate, 
Punem mai mult accent pe
analiza economică în ceea ce
priveşte concentrările
economice: s-a trecut de la
„testul de dominanţă”, la testul
SIEC (substantial impediment
of effective competition test),
punându-se accent pe efectele
asupra mediului concurenţial.
Ca urmare, a trebuit să ne
consolidăm expertiza în
domeniul analizei economice şi
am creat o unitate de

economişti.
Ajustarea organizării interne a
condus la înfiinţarea unei
direcţii specializate în detectarea
şi investigarea licitaţiilor
trucate, precum şi a unei unităţi
dedicate investigării cartelurilor. 
În ceea ce priveşte activitatea,
pot spune că instituţia a devenit
mai dinamică, mai flexibilă, mai
orientată spre atingerea de
rezultate. Şi asta pentru că
obiectivul nostru este de a avea
mai multă concurenţă în
România, ceea ce înseamnă o
mai bună eficienţă a economiei
şi implicit bunăstarea
consumatorului. 

În ce sectoare economice ați
avut mai multe reușite?
Şi pentru că vorbim de
bunăstarea consumatorului, una
din principalele noastre realizări
o reprezintă eliminarea sau,
după caz, reducerea
comisionului de rambursare
anticipată la toate creditele
destinate persoanelor fizice. În
urma aplicării OUG nr.50/2010
privind contractele de credit
pentru consumatori,  noi am
efectuat un studiu pentru a
vedea care a fost impactul
acesteia. Practic, după intrarea
în vigoare a ordonanţei a crescut
mobilitatea clienţilor şi numărul
total al creditelor refinanţate s-a
dublat.
Un aspect foarte important este
faptul că am reuşit să
introducem „filtrul de
concurenţă” în nota de
fundamentare a proiectelor de
acte normative supuse aprobării
Guvernului (ordonanţe de
urgenţă şi hotărâri). Acest
mecanism permite identificarea
rapidă a reglementărilor
susceptibile să aducă atingere
concurenţei pe piaţă, precum şi
o mai bună înţelegere a

obiectivelor politicii de
concurenţă. 
Ne-am implicat mult în
domeniul sănătăţii şi
farmaceutic: am făcut o serie de
recomandări asupra proiectelor
de acte normative, am derulat
atât anchete sectoriale cât şi
investigaţii privind unele
practici anticoncurenţiale (unele
finalizate cu sancţiuni). De
asemenea, am finalizat cea mai
mare parte a investigaţiilor
vechi, cum sunt cele privind
Poşta, companiile Orange şi
Vodafone sau cartelul de pe
piaţa carburanţilor.

Când se inițiază investigații
pentru a demasca posibile
înţelegeri anticoncurenţiale
de tip cartel/ oligopol?
Dacă avem indicii privind o
posibilă încălcare a legii, ne
putem autosesiza sau putem
declanşa investigaţie în urma
unei plângeri. Indiciile pot
rezulta din articole de presă sau
sesizări pe care le primim.
Urmează o perioadă în care
facem o examinare preliminară
şi apoi declanşăm investigaţia şi
facem inspecţii inopinate.
Inspecţiile inopinate reprezintă
principalul instrument de
strângere a probelor privind o
posibilă încălcare a legii.

Cu ce experți și instituții
colaborați pentru finalizarea
anchetelor?
Pot spune că lucrăm mult mai
bine cu celelalte instituţii ale
statului. De exemplu, în sectorul
telecomunicaţiilor am colaborat
foarte bine cu autoritatea de
reglementare în domeniu, cel
mai recent caz fiind licita]ia
prin care s-au `mp\r]it
frecven]ele pentru următorii 15
ani. Sunt mulţumit că am reuşit
să convingem ministerul şi

Inspecţiile inopinate
reprezintă
principalul
instrument de
strângere a probelor
privind o posibilă
încălcare a legii.

Procentul hotărârilor
irevocabile,
favorabile Consiliului
Concurenţei, cât şi
cele definitive au
atins nivelul de 94%.
Amenzile menţinute
irevocabil au
reprezentat 52%, iar
cele  menţinute
definitiv 81%.
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reglementatorul să aplice reguli
care au permis o concurenţă
sporită de piaţă.
De asemenea, pentru prima dată
am derulat şi finalizat o
investigaţie pe baza indiciilor
furnizate de Parchet – DIICOT. 

Firmele sancționate /
penalizate contestă amenzile
și apelează de regulă la
societăți de avocatură cu
expertiză ridicată în Dreptul

Concurenței. Ce procent /
valoare din amenzile acordate
companiilor sunt aprobate de
instanțele judecătorești?
Direc]ia juridică din cadrul
instituţiei se “luptă” cu case de
avocatură cu expertiză
substanţială în domeniul
concurenţei. Susţinerile noastre
în faţa instanţelor trebuie să fie
foarte bine fundamentate pentru
a menţine sancţiunile aplicate,
în combaterea apărărilor

complexe formulate de p\r]ile
adverse.
Pe de altă parte, încercăm să ne
consolidăm echipa prin
angajarea unor noi jurişti cu
experienţă relevantă în
domeniu.
Peste 90% dintre companiile
sancţionate atacă în instanţă
deciziile Consiliului
Concurenţei. În primul rând cer
suspendarea plăţii amenzii şi
apoi contestă decizia prin care
s-a aplicat sancţiunea. În ultima
perioadă, instanţele nu au mai
acceptat suspendarea amenzii şi
ca urmare companiile au plătit
amenda (ex. cazul companiilor
petroliere).
În ceea ce priveşte deciziile, în
cele mai multe cazuri, instanţele
judecătoreşti menţin deciziile
noastre.
Valoarea amenzilor menţinute în
mod irevocabil prin hotărâri
judecătoreşti în dosare din
domeniul concurenţei a fost în
anul 2012 de 30.047.827 lei, în
creştere cu 17,3% comparativ
cu 2011. Procentul hotărârilor
irevocabile, favorabile
Consiliului Concurenţei, cât şi
cele definitive au atins nivelul
de 94%. Amenzile menţinute
irevocabil au reprezentat 52%,
iar cele menţinute definitiv 81%.

Cum apreciați evoluția
numărului de cazuri / de
dosare în care firmele
apelează la politica de
clemență? Care sunt
principalele avantaje ale
acestei politici?
Politica de clemenţă este un
instrument foarte folosit în UE
şi mai pu]in prezent într-o serie
de alte state, printre care şi
România. Practic, dacă o
companie cooperează cu
autoritatea de concurenţă, în
timpul unei investigaţii şi oferă

Pentru prima dată
am derulat şi
finalizat o
investigaţie pe 
baza indiciilor
furnizate de Parchet
– DIICOT
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dovezi privind încălcarea legii,
poate obţine imunitate la
amendă sau reduceri
substanţiale ale amenzilor. 
În septembrie 2009, noi am
adoptat noile instrucţiuni
privind politica de clemenţă,
instrucţiuni care se aplică atât
înţelegerilor orizontale, cât şi
restricţionărilor verticale foarte
grave. 
Companiile care doresc să
beneficieze de politica de
clemenţă trebuie să depună o
declaraţie detaliată privind
modul de organizare şi
funcţionare a presupusei
înţelegeri, să furnizeze orice
probe referitoare la presupusa
înţelegere şi să coopereze în
mod real, total, continuu şi
prompt cu Consiliul
Concurenţei, la solicitarea
Consiliului Concurenţei, să
înceteze implicarea în presupusa
înţelegere.
În cadrul Consiliului Concurenţei
funcţionează Modulul de

Clemenţă, care are rolul de a
asigura interfaţa dintre
autoritatea de concurenţă şi
companiile care depun solicitări
în conformitate cu Instrucţiunile
privind aplicarea politicii de
clemenţă. Modulul de Clemenţă
recepţionează şi înregistrează
solicitările pentru clemenţă
depuse de agenţii economici.

Conform Raportului asupra
Competitivităţii Globale pe
anul 2012 publicat de
Forumul Economic Mondial,
România ocupă locul 78 din
144 în clasamentul total, iar
la capitolul „intensitatea
concurenţei locale” România
se află pe locul 102 din 144.
Ce sectoare economice ale
țării noastre pot fi privite ca
și un model de piață liberă,
concurențială? 
Fără a da exemple concrete, pot
spune că pieţele pe care există
îngrijorări semnificative privind
concurenţa au anumite

caracteristici comune: sunt
structuri oligopoliste de piaţă cu
bariere semnificative la intrare
sau cvasimonopoluri (companii
cu putere mare de piaţă)
nereglementate, există
reglementări disproporţionate cu
caracter anticoncurenţial,
consumatorii au o elasticitate
scăzută a cererii în funcţie de
preţ (fie sunt consumatori
captivi, fie e vorba de bunuri de
strictă necestitate, fie e vorba de
vicii – produse la care
consumatorii nu pot renunţa
uşor în cazul unor creşteri
semnificative ale preţului), sau
pieţele în care produsele sunt
suficient de omogene încât
concurenţa prin diferenţiere să
fie practic inexistentă – în astfel
de pieţe tentaţia de a se carteliza
este foarte mare.

Consiliul Concurenței colabo -
rea ză strâns cu Reţeaua
Euro peană de Concurenţă
(European Competition
Network). Cât de mult
contează exemplul statelor
mai avansate și schimbul de
informații pe diverse
subgrupuri sectoriale?
Schimbul de informaţii şi de
experienţă utilizate prin canalele
specifice mecanismului de
cooperare ECN contribuie la
atingerea obiectivelor de politi -
că de concurenţă la nivelul UE. 
Autorităţile de concurenţă cu o
vastă experienţă acumulată pot
avea o practică decizională şi
jurisprudenţă naţională care să
constituie un reper pentru
practica naţională, în acord cu
principiile dreptului UE al
concurenţei. În acest fel,
practica Comisiei Europene în
domeniul concuren]ei este
aplicată uniform în toate ţările
membre.

Mircea FICA

Încercăm să ne
consolidăm echipa
prin angajarea unor
noi jurişti cu
experienţă relevantă
în domeniu.
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În 2012, autoritatea de
concurenţă a folosit
toate mecanismele

legale pentru a satisface în
cât mai mare măsură
interesele consumatorilor.
“În ultimele 12 luni,
Consiliul Concurenţei s-a
remarcat printr-o activitate
impresionantă atât ca
volum, cât şi din punctul
de vedere al sectoarelor
economice vizate şi al
conduitei adoptate de
instituţie în cazurile
analizate. Astfel, în
perioada supusă analizei,

Consiliul Concurenţei a
finalizat peste zece
investigaţii, majoritatea
acestora soldându-se cu
aplicarea de amenzi
companiilor implicate, a

autorizat un număr de opt
concentrări economice şi a
iniţiat şase investigaţii noi,
două dintre acestea fiind
investigaţii sectoriale, de
cunoaştere a pieţei”, a spus

Anca Buta Muşat, Partner,
Muşat & Asociaţii,
adăugând că sectoarele
vizate de Consiliul
Concurenţei sunt în special
acelea care au un efect
direct asupra
consumatorului, spre
exemplu sectorul bancar
(cu precădere tranzacţiile
financiare efectuate prin
intermediul cardurilor),
sectorul serviciilor de
telefonie mobilă, sectorul
farmaceutic, cel al
produselor lactate sau al
serviciilor de

ACTIVITATE INTENSĂ
ÎN DOMENIUL DREPTULUI CONCURENŢEI  

2012 a fost un an al provocărilor pentru România, care a reuşit să
înregistreze o uşoară redresare economică. Condiţiile de funcţionare
a pieţelor s-au modificat, ceea ce a condus, inevitabil, la schimbări
de comportament ale companiilor. De aceea, eforturile Consiliului
Concurenţei s-au orientat spre monitorizarea sectoarelor-cheie ale
economiei şi protejarea mediului concurenţial în vederea creşterii
productivităţii şi eficienţei economiei. În acest context, s-a
intensificat şi activitatea din cadrul departamentelor de dreptul
concurenţei din firmele de avocatură.
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cinematografie, precum şi
sectorul licitaţiilor organizate
de stat. „Mai mult, investigaţia
pentru cunoaşterea pieţei,
iniţiată în cadrul sectorului
farmaceutic demonstrează
disponibilitatea Consiliului
Concurenţei de a reveni asupra
unor sectoare care au făcut
obiectul unui număr ridicat de
investigaţii în perioada imediat
anterioară dacă circumstanţele
de fapt reclamă acest lucru”, a
mai spus Anca Buta Muşat. 
În opinia sa, în strânsă legătură
cu cele de mai sus, trebuie
menţionată şi flexibilitatea
demonstrată de Consiliul
Concurenţei în adoptarea unor
soluţii optime pentru fiecare
caz în parte, soluţii care, fără a
implica neapărat sancţiuni de
natură pecuniară, se remarcă
prin capacitatea lor de a

înlătura îngrijorările
concurenţiale identificate şi de
a aduce beneficii directe,
imediate, consumatorilor, chiar
dacă adoptarea unor atare
soluţii a dus la scăderea
sancţiunilor impuse de
Consiliul Concurenţei. „Astfel,
investigaţia finalizată de
Consiliul Concurenţei cu
privire la tranzacţiile financiare
efectuate prin intermediul
cardurilor va avea ca rezultat
adoptarea de măsuri privind
micşorarea comisioanelor
interbancare şi nu sancţionarea
băncilor emitente sau a
organizaţiilor Visa şi/sau
Mastercard care au agreat, în
esenţă, aceste comisioane. Mai
mult, investigaţiile având ca
obiect comercializarea de
servicii şi produse de telefonie
mobilă preplătite, respectiv
tarifele de terminare a
apelurilor în reţelele
operatorilor de telefonie
mobilă, au fost sau sunt pe cale
a fi finalizate prin intermediul
adoptării unor angajamente a
căror implementare va înlătura
constrângerile de natură
concurenţială existente pe
pieţele respective”, a precizat
Anca Buta Muşat. 
Prin urmare, spune
reprezentanta Muşat &
Asociaţii, Consiliul
Concurenţei a demonstrat că
există situaţii, acolo unde
interesul consumatorului o
cere, în care mecanisme
alternative sancţiunilor sunt de
preferat, precum acceptarea de
angajamente menite a înlătura
îngrijorările concurenţiale, care
permit o monitorizare a
Consiliului Concurenţei pe o
perioadă de 2-3 ani, sau
autorizarea condiţionată a unei
concentrări economice care
asigură Consiliul Concurenţei,

prin condiţiile impuse şi
monitorizarea acestora, că
efecte negative precum
creşterea preţurilor percepute
consumatorilor finali nu vor
avea loc ca urmare a
tranzacţiei. 
Un alt exemplu ar fi
investigaţiile sectoriale (cele de
cunoaştere a pieţei în
ansamblu) – în ciuda unor
sesizări împotriva
comportamentelor comerciale
ale anumitor operatori în
sectorul comunicaţiilor
electronice, Consiliul
Concurenţei a decis
nedeclanşarea investigaţiilor,
considerând oportună
efectuarea unei investigaţii de
cunoaştere a pieţei urmând ca
la finalul acesteia Consiliul
Concurenţei să dispună
măsurile adecvate, cum ar fi
recomandări sau chiar
deschiderea unor investigaţii
aşa-zis „individuale”. Nu în
ultimul rând, se remarcă
eficienţa sporită a Consiliului
Concurenţei în exercitarea
atribuţiilor sale, eficienţă care
se reflectă în durata medie din
ce în ce mai scăzută a
investigaţiilor derulate de
Consiliul Concurenţei, precum
şi creşterea complexităţii
analizelor de natură economică
efectuate de Consiliul
Concurenţei în speţele
relevante, creştere datorată şi
atenţiei sporite acordată
analizelor de natură economică.  
„În opinia noastră, Consiliul
Concurenţei va păstra
abordarea proactivă
demonstrată până acum, ceea
ce va duce la finalizarea unui
număr important de investigaţii
în perioada imediat următoare,
precum şi la deschiderea unor
noi investigaţii în sectoarele în
care situaţia impune acest

În opinia noastră,
Consiliul Concurenţei
va păstra abordarea
proactivă
demonstrată până
acum.
ANCA BUTA MUŞAT,
Partner, Muşat 
& Asociaţii

În prima parte a
anului, Consiliul
Concurenţei a
continuat să iniţieze
investigaţii în
diverse sectoare. 
GEORGETA DINU,
Partner, NNDKP
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lucru. Având în vedere
atitudinea Consiliului
Concurenţei, varietatea
sectoarelor care au făcut
obiectul investigaţiilor şi
sancţiunile pecuniare extrem de
ridicate aplicate în cazul
încălcării prevederilor
concurenţiale, asigurarea
conformării cu prevederile
dreptului concurenţei trebuie să
devină o prioritate  pentru toţi
agenţii economici care
activează în România”, a spus
Anca Buta Muşat. 
„Într-o altă ordine de idei, nu
trebuie ignorat nici faptul că
autoritatea de concurenţă a
preluat şi aplicarea legii
concurenţei neloiale nr.
11/1991, ale cărei prevederi cu
privire la ce poate constitui
acte sau fapte de concurenţă
neloială nu sunt exhaustive şi
ale cărei limite de interpretare
şi aplicare sunt oricum destul
de largi. Consiliul Concurenţei
şi-a propus o revizuire a acestei
legi, prin modificările urmărite
de acesta fiind şi sancţiunile
aplicate sub forma amenzilor
care se vor putea ridica până la
3% din cifra de afaceri a
contravenientului. Actualmente,
amenzile ce pot fi aplicate sunt
mult mai reduse, situându-se în
limitele a 15.000 de lei”, a
conchis ea. 
Şi Georgeta Dinu, Partner,
Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen (NNDKP),
realizează o trecere în revistă a
activităţii autorităţii de
concurenţă. “În prima parte a
anului, Consiliul Concurenţei a
continuat să iniţieze investigaţii
în diverse sectoare, precum
comercializarea cerealelor, a
laptelui, reabilitarea şi
modernizarea drumurilor,
proiectarea şi execuţia

instalaţiilor de utilizare a
gazelor naturale. De asemenea,
a închis o serie de investigaţii
fără a constata vreo încălcare,
printre acestea numărându-se
investigaţia de pe piaţa
serviciilor bancare şi
interbancare din România. În
materia achiziţiilor, a autorizat
preluarea Real de către Auchan,
cu condiţia respectării unor
angajamente”, a spus Georgeta
Dinu, adăugând că, în prezent,
Consiliul Concurenţei are în
dezbatere publică propunerile
de angajamente formulate de
operatorii de telefonie mobilă,
a declanşat două anchete
sectoriale (pe piaţa serviciilor
de comunicaţii electronice şi pe
piaţa farmaceutică) şi a
finalizat alte două (pe piaţa
lucrărilor de construcţii de
drumuri şi autostrăzi şi pe piaţa
serviciilor de plăţi bancare).
„Ne aşteptăm să se finalizeze în
curând investigaţia de pe piaţa
produselor electronice, precum
şi cea din retail-ul alimentar”, a
concluzionat reprezentanta
NNDKP.
Potrivit lui Remus Ene,
Managing Associate,
coordonator al ariilor de
practică Concurenţă şi
Proprietate Intelectuală, Pachiu
& Associates, anul 2013 a fost
unul foarte activ în domeniul
dreptului concurenţei.
„Autoritatea de profil din
România şi-a intensificat
eforturile în vederea obţinerii
unor performanţe similare celor
ale altor autorităţi de
concurenţă din Uniunea
Europeană, având în vedere şi
reforma recentă (începută în
anul 2010) a cadrului legislativ
aplicabil, ce a instituit
mecanisme noi şi puteri sporite
pentru autoritate”, a precizat el,

completând că, pentru a atinge
acest deziderat, Consiliul
Concurenţei a iniţiat mai multe
investigaţii şi anchete
sectoriale pe pieţe dintre cele
mai variate, de la industria
laptelui la piaţa comercializării
cerealelor şi industria
cinematografică. De asemenea,
autoritatea a deschis o nouă
anchetă sectorială pe piaţa
farmaceutică, în continuarea
celei finalizate în 2011, care
are drept scop verificarea
gradului de penetrare a
medicamentelor generice pe
piaţa din România. Mai mult,
spune reprezentantul Pachiu &
Associates, Consiliul
Concurenţei a finalizat o
anchetă sectorială pe piaţa
lucrărilor de construcţii de
drumuri şi autostrăzi.
„Rezultatele acestei anchete
confirmă un fapt bine cunoscut
de publicul larg din România,
şi anume că în ţara noastră
autostrăzile se construiesc mai
scump, iar durata de execuţie
este mult mai lungă decât în
restul ţărilor din Uniunea
Europeană. Ca urmare a acestei
anchete, Consiliul Concurenţei
a decis deschiderea a patru
investigaţii privind posibile
înţelegeri anticoncurenţiale de
tip cartel pe această piaţă,
investigaţii care sunt în
derulare la acest moment”, a
precizat Remus Ene. 
În opinia sa, anul 2013 a fost
unul deosebit de important şi în
ceea ce priveşte îmbunătăţirea
cadrului legal necesar pentru
exercitarea de către Consiliul
Concurenţei a atribuţiilor în
domeniul concurenţei neloiale.
Astfel, autoritatea de
concurenţă a anunţat că
lucrează la un proiect de lege
privind combaterea concurenţei
neloiale care să înlocuiască

Priorităţile
Consiliului
Concurenţei în acest
an au ţinut cont de
caracteristicile pieţei
româneşti şi
tendinţele acesteia. 
GEORGIANA BĂDESCU,
Managing Associate,
Voicu & Filipescu

Autoritatea de profil
din România şi-a
intensificat
eforturile în vederea
obţinerii unor
performanţe similare
celor ale altor
autorităţi de
concurenţă din
Uniunea Europeană.
REMUS ENE,
Managing Associate,
Pachiu & Associates
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dispoziţiile legale anterioare
care au devenit învechite şi
anacronice. Acest proiect de act
normativ va fi transmis către
Parlamentul României pentru
aprobare până la finalul anului,
conform unei declaraţii a
Preşedintelui Consiliului
Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu. 
„În perioada imediat următoare
este de aşteptat finalizarea
investigaţiei deschise pe piaţa
bunurilor de consum (retail
alimentar), deschisă în anul
2009, precum şi a investigaţiei
declanşate în 2011 împotriva
Cosmote, Orange, RCS & RDS
şi Vodafone privind o posibilă
discriminare în ceea ce priveşte
nivelul tarifului pentru serviciul
de terminare a apelurilor la
punctele mobile ale reţelei
individuale. În ceea ce priveşte
această din urmă investigaţie,
procedura de consultare publică
cu privire la angajamentele
formulate de întreprinderile
investigate s-a încheiat la data
de 16 septembrie, urmând ca
autoritatea de concurenţă să

verifice dacă aceste
angajamente sunt de natură să
înlăture îngrijorările
concurenţiale care au dus la
declanşarea investigaţiei”, a
încheiat Remus Ene.
În opinia Ralucăi Vasilache,
Avocat asociat al Ţuca Zbârcea
& Asociaţii (TZA) şi
coordonator al departamentului
de dreptul concurenţei, în
ultima vreme, se remarcă
deschiderea Consiliului
Concurenţei pentru analize
economice mai aprofundate, în
încercarea de a-şi consolida
astfel cazurile pentru testul
instanţei de judecată. De
asemenea, spune ea, Consiliul a
continuat să aibă o activitate
intensă şi pe parcursul
ultimelor 12 luni, cu mai multe
investigaţii deschise, şi alte
câteva închise. „În ceea ce ne
priveşte, este de menţionat
închiderea fără sancţiuni a
investigaţiei Antibiotice şi
distribuitorilor săi, precum şi a
investigaţiei privind băncile, în
ambele avocaţii noştri asistând

clienţii cu succes. În general,
activitatea echipei de dreptul
concurenţei s-a intensificat în
ultimele luni, ne-am extins
echipa, am atras şi clienţi noi
şi, în general, am asistat atât în
diverse investigaţii deschise de
autoritatea de concurenţă, cât şi
în ceea ce priveşte avizarea de
fuziuni şi achiziţii, ajutoare de
stat şi respectarea
reglementărilor aplicabile.
Semnalele încurajatoare de
până acum ne fac să credem că
vom menţine acelaşi ritm
susţinut până la finalul anului”,
a adăugat Raluca Vasilache.
Şi Georgiana Bădescu,
Managing Associate, Voicu &
Filipescu, este de părere că
priorităţile Consiliului
Concurenţei în acest an au ţinut
cont de caracteristicile pieţei
româneşti şi tendinţele acesteia,
iar investigaţiile declanşate au
vizat în primul rând
comportamentul companiilor, şi
mai puţin pe cel al autorităţilor
publice. Astfel, activităţile
autorităţii de concurenţă au fost
extrem de diverse, putându-se
enumera, cu titlu
exemplificativ, următoarele: au
fost emise decizii de închidere
a investigaţiilor declanşate pe
pieţele: medicamentelor,
comercializării produselor din
tutun, serviciului de
retransmisie a programelor
audiovizuale; au fost emise
rapoarte privind: piaţa
lucrărilor de construcţii de
drumuri şi autostrăzi, piaţa
distribuţiei de filme către
cinematografele din România,
piaţa serviciilor de plăţi cu
cardul; au fost emise
recomandări de bună practică
privind activităţile de
petiţionare întreprinse în
comun de întreprinderile
concurente sau de asociaţii de

În ultima vreme, se
remarcă deschiderea
Consiliului
Concurenţei pentru
analize economice
mai aprofundate, în
încercarea de a-şi
consolida astfel
cazurile pentru
testul instanţei de
judecată.
RALUCA VASILACHE,
Avocat asociat, Ţuca
Zbârcea & Asociaţii
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întreprinderi; au fost deschise o
serie de noi investigaţii, cum ar
fi cea sectorială pe piaţa
serviciilor de comunicaţii
electronice oferite sub forma
pachetelor de servicii
(multiplay), investigaţia pe
piaţa farmaceutică din
România, menită a analiza şi
corecta posibile
disfuncţionalităţi de natură
anticoncurenţială, precum şi
cele privind posibile încălcări
ale legii concurenţei pe piaţa
colectării, procesării şi
comercializării laptelui şi
produselor lactate, pe piaţa
exploatării de film în
cinematografe sau pe piaţa
serviciilor de remorcaj de
manevră al navelor maritime;
au fost autorizate o serie de
concentrări, cum ar fi:
dobândirea controlului unic de
către General Electric asupra
Lufkin Industry, dobândirea
controlului unic de către
Auchan asupra Real (cu
obligaţia Auchan de a-şi asuma
anumite angajamente pe
anumite pieţe relevante),
dobândirea controlului unic de
către Kex Confectionary asupra
Heidi Chocolate, sau
dobândirea controlului de către
Raiffeisen Bank asupra diviziei
de servicii bancare destinate
persoanelor fizice a City Bank
Europe - sucursala din
România; au fost închise o

serie de investigaţii (cum ar fi
cea cu privire la o posibilă
discriminare în ceea ce priveşte
tarifele pentru apelurile în
propria reţea a operatorilor de
telefonie mobilă şi în cele către
alte reţele) prin asumarea de
angajamente; au fost efectuate
inspecţii inopinate la 12 sedii şi
puncte de lucru ale
principalelor companii active
pe piaţa comercializării
cerealelor din Bucureşti şi din
ţară.
“Este de aşteptat ca, în
perioada imediat următoare,
Consiliul Concurenţei să
finalizeze o serie de investi -
gaţii şi anchete sectoriale aflate
în curs, cum ar fi cea privind
retailul alimentar, gestionarea
deşeurilor electronice şi
electrocasnice sau piaţa
distribuţiei de energie electrică.
Se aşteaptă totodată finalizarea
analizei privind piaţa
serviciilor de acces la
infrastructura de
telecomunicaţii din Bucureşti,
la finele căreia se va putea
identifica poziţia şi puterea de
piaţă a fiecărui operator
economic, putându-se aplica
totodată anumite măsuri menite
să stimuleze concurenţa pe
această piaţă”, a mai spus
Georgiana Bădescu, adăugând
că, în ceea ce priveşte
modificarea cadrului legislativ
în domeniul dreptului

concurenţei, până la finalul
acestui an se aşteaptă
aprobarea unei noi legi în
domeniul concurenţei neloiale,
precum şi iniţierea procesului
de modernizare a regulilor
privind ajutorul de stat, în
cadrul unei acţiuni mai ample
iniţiate de Comisia Europeană.
„Spre deosebire de anii
anteriori, în prima parte a
anului 2013 nu au fost aduse
modificări actelor normative în
vigoare în acest domeniu. Cu
toate acestea, activitatea
Consiliului Concurenţei a fost
intensă şi anul acesta, prioritară
fiind monitorizarea unor
sectoare economice cheie
pentru industria românească,
precum industria farmaceutică,
a laptelui, a telecomunicaţiilor,
transporturilor şi energiei”,
spune şi Ancuţa Delia Leach,
Partner, Coordonatorul
Departamentului de Dreptul
Concurenţei din cadrul firmei
de avocatură Wolf Theiss. “În
exercitarea rolului său de a
asigura păstrarea unui mediu
concurenţial sănătos, Consiliul
Concurenţei a declanşat noi
investigaţii sectoriale, atât în
domenii cu impact asupra
mediului economic în ansamblu
(spre exemplu, serviciile de
comunicaţii electronice), cât şi
în domenii cu impact asupra
consumatorilor finali (spre
exemplu, piaţa farmaceutică)”,

Spre deosebire de
anii anteriori, în
prima parte a anului
2013 nu au fost
aduse modificări
actelor normative în
vigoare în acest
domeniu. 
ANCUŢA DELIA LEACH,
Partner, Wolf Theiss

INVESTIGAŢII DECLANŞATE ÎN 2012
Anul trecut, Consiliul Concurenţei a declanşat 22 investigaţii, din care 18 privind posibile încălcări ale legislaţiei de concurenţă, o investigaţie privind
analiza unei concentrări economice notificate şi 3 privind anumite sectoare economice (anchete sectoriale).
Numărul investigaţiilor deschise, în 2012, s-a diminuat cu 19% faţă de 2011 şi cu 15% faţă de anul 2010, evoluţie ce indică accentuarea eforturilor
spre finalizarea cazurilor aflate în derulare.
Din cele 18 investigaţii privind posibile încălcări ale legislaţiei de concurenţă declanşate anul trecut, aproximativ 72% au fost declanşate prin
autosesizare în urma analizelor efectuate de autoritatea de concurenţă.
Cele mai multe investigaţii au vizat sectorul construcțiilor de drumuri (28%), urmat de cel al transportului de persoane (11%).
Cele 3 anchete sectoriale declanşate în anul 2012 vizează: piaţa distribuţiei de filme către cinematografe din România; sectorul gazelor naturale
din România; piaţa serviciilor de salubrizare la nivel naţional.

Sursa: Consiliul Concurenţei, Raportul anual 2012
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a adăugat ea, precizând că în
lunile iulie şi august, Consiliul
a efectuat inspecţii inopinate la
sediul Asociaţiei Patronale
Române din Industria Laptelui
şi la sediile a paisprezece
membri ai acesteia, precum şi
la sediile marilor companii ce
activează pe piaţa
comercializării cerealelor,
declanşând astfel două noi
investigaţii pe piaţa
comercializării cerealelor şi
respectiv pe piaţa colectării,
procesării şi comercializării
laptelui şi produselor lactate.
Ambele investigaţii au ca
obiect posibile înţelegeri
anticoncurenţiale.
Ancuţa Delia Leach
completează lista
investigaţiilor: în industria
transporturilor, a fost finalizată
o ancheta sectorială pe piaţa
lucrărilor de construcţii de
drumuri şi autostrăzi, ce a
condus la declanşarea a patru
investigaţii privind posibile
înţelegeri anticoncurenţiale de
tip cartel, ce sunt supuse în
prezent analizei Consiliului; o
industrie cu impact important
asupra consumatorilor este cea
a serviciilor bancare, în
legătură cu care Consiliul
Concurenţei a finalizat o
anchetă sectorială, ajungând la
concluzia că, în România,
comisioanele interbancare

aplicate la tranzacţiile cu
carduri în sistemele VISA şi
MasterCard sunt printre cele
mai mari din Europa; totodată,
Consiliul a analizat şi piaţa
bunurilor de consum, aprobând
două tranzacţii importante,
respectiv preluarea real,-
Hypermarket România de către
Auchan România şi preluarea a
şase magazine aparţinând
Alimrom Trading de către Profi
Rom Food.
„Ca un semn pozitiv, se
observă tendinţa operatorilor
economici de a utiliza
procedura de angajamente,
precum şi deschiderea
Consiliului de a soluţiona atât
cazurile de încălcări ale
legislaţiei concurenţei, cât şi
cele privind aprobarea de
concentrări economice prin
acest mecanism relativ recent
introdus în legislaţia
românească. Un alt instrument
util este Codul de bune practici
în activitatea de petiţionare,
publicat în martie anul acesta,
care reflectă fidel tendinţele
europene în această materie,
oferind un set de reguli
aplicabile modului în care
activităţile întreprinse în
comun de întreprinderi
concurente sau de asociaţii de
întreprinderi ar trebui sa fie
realizate în practică”, a mai
spus reprezentanta Wolf

Theiss. „În perioada
următoare, Consiliul
Concurenţei şi-a inclus printre
priorităţi promovarea cadrului
legal privind concurenţa
neloială, dar şi finalizarea unor
investigaţii aflate în derulare,
cum ar fi cea privind piaţa
bunurilor de consum (piaţa de
retail alimentar)”, a încheiat
Ancuţa Delia Leach.
Potrivit Arcadiei Hinescu,
Avocat Senior, Cabinet de
avocat Gruia Dufaut, în ultimul
timp, Consiliul Concurenţei 
şi-a intensificat investigaţiile
pentru practici
anticoncurenţiale în diverse
domenii de activitate, ceea ce
are atât efecte benefice, pentru
că determină societăţile să aibă
o conduită concurenţială
corectă, dar uneori şi efecte
negative, în cazul companiilor
care au un comportament
concurenţial corect, dar sunt
supuse presiunii unei
investigaţii şi care beneficiază
astfel de o publicitate negativă,
total nemeritată. “Cu toate
acestea, spune ea, observăm că
investigaţiile vizează mai ales
societăţile private, dar nu şi
practicile anticoncurenţiale ale
anumitor societăţi, regii
autonome sau companii de stat,
care au o poziţie dominantă.
Printre astfel de practici
anticoncurenţiale frecvent

Pentru un mediu
concurenţial corect,
Consiliul Concurenţei
ar trebui să
investigheze şi să ia
măsuri şi cu privire la
modalităţile în care
acţionează
societăţile/regiile
autonome şi
companiile de stat. 
ARCADIA HINESCU,
Avocat Senior,
Cabinet de avocat
Gruia Dufaut

INVESTIGAŢII FINALIZATE ÎN 2012
Anul trecut a fost marcat de finalizarea a 24 investigaţii. Din acestea, 22 au vizat posibile încălcări ale legislaţiei de concurenţă, una a avut ca obiect
analiza unei concentrări economice şi una a reprezentat o investigaţie sectorială. 
Numărul de investigaţii finalizate în ultimii trei ani a avut un trend crescător. Astfel, în anul 2012, au fost finalizate mai multe investigaţii faţă de
2011 şi 2010, cu 9% şi, respectiv, 20%. Din totalul investigaţiilor privind posibile încălcări ale legislaţiei de concurenţă 4 s-au finalizat cu sancţiuni: 3
au avut ca obiect înţelegeri anticoncurenţiale orizontale, iar una a vizat punerea în aplicare a unei concentrări economice înainte de emiterea unei
decizii de către Consiliul Concurenţei. Alte 5 investigaţii au fost finalizate prin acceptarea de angajamente, iar restul de 13 au fost închise întrucât
nu au fost identificate dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de amenzi sau luarea altor măsuri.
Sectorul economic cel mai vizat de investigaţiile privind posibila încălcare a legislaţiei de concurenţă a fost cel al telecomunicaţiilor (14% dintre
investigaţii). Durata medie a investigaţiilor privind posibila încălcare a legislaţiei de concurenţă finalizate în 2012 a fost de 2 ani şi jumătate, în
scădere cu 16% faţă de 2011 şi cu 42% comparativ cu 2010.

Sursa: Consiliul Concurenţei, Raportul anual 2012
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întâlnite în piaţă şi care conduc
la afectarea gravă a concurenţei
menţionăm «aplicarea în
raporturile cu partenerii
comerciali a unor condiţii
inegale la prestaţii
echivalente»”.
În opinia lui Adrian
Manolache, Managing Partner,
Cazacu, Manolache, Popa,
ponderea cea mai mare în
activitatea Consiliului
Concurenţei o deţine în
continuare controlul
concentrărilor economice, fapt
care este unul firesc şi care
reflectă dinamica actuală a
diferitelor sectoare economice.
“Anul acesta, din perspectiva
concentrărilor economice,
remarcăm operaţiunile de
concentrare economică din
sectorul financiar-bancar (prin
concentrările realizate de SIF
Banat Crişana, Raiffeisen
Bank, Unicredit Ţiriac Bank),
precum şi sectorul
FMCG/retail (exemple fiind

concentrările realizate de
Glencore, Profi Rom Food,
Tereos, Kex, Expur, Auchan).
Sub aspectul practicilor
anticoncurenţiale nu s-au
remarcat decizii de sancţionare
emise de Consiliul
Concurenţei, însă au fost
declanşate investigaţii pe piaţa
comercializării laptelui şi a
cerealelor”, a precizat Adrian
Manolache. De asemenea,
spune el, Consiliul Concurenţei
a demarat mai multe analize
sectoriale, în scopul cunoaşterii
structurii şi funcţionării unor
pieţe variate şi identificării
unor potenţiale distorsiuni
concurenţiale. “Ne aşteptăm
ca, în perioada următoare, tot
controlul concentrărilor
economice să deţină ponderea
cea mai mare în practica
avocaţilor specializaţi în
concurenţă şi mizăm pe o
creştere a gradului de
conştientizare a importanţei
reglementărilor în materia

concurenţei înăuntrul mediului
de afaceri din România,
materializată prin
implementarea programelor de
conformare în cadrul unui
număr din ce în ce mai mare
de companii”, a conchis
reprezentantul firmei de
avocatură Cazacu, Manolache,
Popa.  
De altfel, conform priorităţilor
Consiliului Concurenţei pentru
perioada următoare, instituţia
şi-a propus, printre altele, ca în
domeniul concurenţei să
intensifice eforturile pentru
depistarea şi sancţionarea
încălcării regulilor de
concurenţă, astfel că vor fi
finalizate investigaţii şi anchete
sectoriale din domenii
esenţiale, dar în vizor se află şi
continuarea monitorizării
funcţionării pieţelor şi
evaluarea climatului
concurenţial prin realizarea
unor studii de specialitate. 

Anca CHILOM

AVIZE 
În 2012, Consiliul Concurenţei a emis 16 avize privind proiecte de acte normative, din care 8 favorabile şi 8 favorabile cu condiţii. În general, condiţiile
impuse de Consiliul Concurenţei au fost respectate, atunci când proiectele de acte normative au fost aprobate. De asemenea, autoritatea de
concurenţă a formulat 16 puncte de vedere şi a făcut 18 intervenţii (inclusiv prin transmiterea de opinii şi recomandări) pentru modificarea legislaţiei
în vigoare sau a proiectelor de acte normative, cu efect anticoncurenţial. În unele cazuri au fost elaborate şi transmise şi îndrumări informale.
În acest sens, pot fi menţionate avizele referitoare la legea energiei şi legea gazelor, la comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, modificarea
legislaţiei instructorilor auto şi cele referitoare la actele normative care reglementau procedura de selecţie competitivă în vederea acordării
drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz şi 2600 MHz (proiectele de hotărâre de guvern care
reglementau eliberarea de noi spectre de frecvenţă, nivelul minim al taxelor ce urmau să fie plătite de câştigătorii licitaţiei în vederea atribuirii
blocurilor de frecvenţe şi modalitatea de plată a acestora).

Sursa: Consiliul Concurenţei, Raportul anual 2012

AJUTOR DE STAT
Activitatea autorităţii de concurenţă în domeniul ajutorului de stat în anul 2012 poate fi prezentată sintetic astfel:

acordarea de consultanţă de specialitate, prin intermediul a 174 întâlniri de lucru cu furnizorii de ajutor de stat, 60 opinii scrise referitoare la
proiecte de acte normative/administrative şi alte 211 opinii scrise/clarificări;

emiterea a 11 avize privind notificări de ajutoare de stat/informări privind ajutoare de stat exceptate de la obligaţia notificării;
notificarea oficială a patru măsuri de ajutor de stat;
organizarea şi participarea în cadrul unei reuniuni a Consiliului interministerial pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat;
elaborarea Inventarului ajutoarelor de stat şi a Scoreboard-ului ajutoarelor de stat, transmis Comisiei Europene;
elaborarea raportului anual în domeniul ajutorului de stat;
formularea a 83 răspunsuri/poziţii la solicitările Comisiei Europene (investigaţii în curs şi cazuri informale);

Sursa: Consiliul Concurenţei, Raportul anual 2012

Ponderea cea mai
mare în activitatea
Consiliului
Concurenţei o deţine
în continuare
controlul
concentrărilor
economice.
ADRIAN MANOLACHE,
Managing Partner,
Cazacu, Manolache,
Popa
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Participarea într-o
asociaţie profesională
poate constitui un risc

pentru o societate atunci când
nu se acordă suficientă atenţie
respectării regulilor de
concurenţă. Consecinţele
acestei abordări sunt majore,
putând consta în amenzi
semnificative, în impactul
asupra reputaţiei societăţii, în
asumarea de angajamente cu
privire la comportamentul pe
piaţă, sau chiar în sancţiuni de
natură penală.
Asociaţiile profesionale sunt
create în vederea realizării în
comun a unor scopuri de in -
teres pentru membrii aces tora.
Activitatea, fon du rile,
patrimoniul şi expertiza
asociaţiei sunt canalizate
pentru atingerea unor
obiective comune membrilor.
Comportamentul unei
asociaţii şi al membrilor
acesteia cade sub sfera de
aplicare a art. 5 din Legea
Concurenţei şi, după caz, a
art. 101 din Tratatul privind
funcţionarea UE. Cu alte
cuvinte, simpla asociere în
cadrul unui organism
profesional nu reprezintă o
excepţie de la aplicarea
regulilor de concurenţă
membrilor asociaţiei. Însă,
trebuie subliniat faptul că
asocierea sau apartenenţa la o
asociaţie nu reprezintă în sine

o încălcare a regulilor de
concurenţă, de exemplu sub
forma participării la un cartel. 
Consiliul Concurenţei
defineşte cartelurile drept
aranjamente între concurenţi,
menite să limiteze sau să
elimine concurenţa dintre
aceştia în scopul majorării
preţului şi beneficiilor lor, fără
a produce avantaje
compensatorii obiective.
Aceste aranjamente constau în
general în fixarea preţurilor,

limitarea producţiei, împărţi rea
pieţelor, alocarea clienţilor etc. 
Un membru într-o asociaţie
profesională nu ia parte
automat, prin simpla asociere,
la un cartel şi, prin urmare, la
o încălcare a dreptului
concurenţei. Dar o asociaţie
profesională poate oferi
contextul şi bazele necesare
apariţiei unui cartel. Acest
lucru trebuie însă stabilit în
fapt de autorităţile competente
de concurenţă, pe baza
acordurilor, practicilor
concrete şi comportamentului
concurenţilor membri ai unei
asociaţii în cadrul acesteia.
Cele mai multe profesii sau
industrii specializate au
asociaţii care se întâlnesc în
mod regulat, organizează
evenimente împreună,
stabilesc ghiduri de bune
practici pentru industria
respectivă, stabilesc standarde
de calitate etc. 
De asemenea, pentru o
întreprindere, participarea în
cadrul unei asociaţii poate
presupune încheierea de
parteneriate de promovare în
rândul membrilor, prin
intermediul asociaţiei;
participarea la evenimentele
organizate de asociaţie pentru
membrii săi în scopul de
relaţionare şi promovare a
propriilor interese sau oferirea
de promoţii comune cu alţi

membri ai asociaţiei sau prin
intermedierea asociaţiei în
vederea promovării unei
anumite specializări sau
competenţe speciale existente
în rândul membrilor
asociaţiei. 
Toate aceste activităţi pot
avea un impact din punct de
vedere concurenţial pentru că,
în realitate, ele reprezintă
înţelegeri orizontale sau
verticale, încheiate între
diverşi agenţi economici
activi pe aceeaşi pia]\ sau pe
pieţe relevante diferite. Chiar
dacă pornesc de la un scop
legitim, acela de a îndeplini
obiectivele propuse ale
asociaţiei, anumite
comportamente sau activităţi
pot fi deturnate şi pot
degenera în acţiuni concertate
ale membrilor - concurenţi
sau neconcurenţi, cu impact
anticoncurenţial pe una sau
mai multe pieţe relevante.
Mai mult, stabilirea de reguli
aplicabile pentru toţi membrii
asociaţiei poate conduce la o
încălcare a regulilor de
concurenţă. Un exemplu la
nivel european îl găsim în
sancţiunea de cinci milioane
de euro aplicată de Comisia
Europeană Ordinului Naţional
al Farmaciştilor din Franţa
(ONP), organism profesional
căruia guvernul francez i-a
delegat responsabilitatea de
verificare a gradului de
conformare al farmaciştilor
francezi cu regulile specifice
profesiei. În acest caz, ONP
prin deciziile sale a împiedicat
dezvoltarea unor întreprinderi
pe piaţă şi a luat decizii prin
care a urmărit impunerea unor
preţuri minime în detrimentul
spitalelor publice şi a caselor
de sănătate prin interzicerea
unor reduceri mai mari de

PARTICIPAREA LA ASOCIAŢII 
PROFESIONALE - UN RISC PENTRU 
O SOCIETATE DIN PERSPECTIVA 
REGULILOR DE CONCURENŢĂ?
De CĂTĂLIN SULIMAN, Partener, Schoenherr şi Asociaţii SCA, şi VICTOR IACOB, avocat (New York)

Cătălin Suliman

Victor Iacob
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10% din preţurile publice la
serviciile de testare de
laborator. 
Consiliul Concurenţei este, de
asemenea, foarte atent la
activitatea asociaţiilor
profesionale şi dacă prin
intermediul acestora se ajunge
la o restricţionare a
concurenţei pe piaţă. În ultima
perioadă avem o practică
relativ bogată a autorităţii
române de concurenţă în
privinţa unor asociaţii
profesionale, fie că este vorba
despre cazuri finalizate (e.g.
Asociaţia pentru Pensiile Ad -
mi nistrate Privat din Româ nia,
Asociaţia Importatorilor şi
Distribuitorilor de Medica -
mente, Asociaţia
Distribuitorilor de
Medicamente din România,
Asociaţia Română a
Petrolului), fie de cazuri în
curs de finalizare (e.g.
Asociaţiile de gestiune
colectivă de deşeuri sau
Asociaţia Patronală Română
din Industria Laptelui).
Riscurile pe care le atrage
participarea la anumite
discuţii sau înţelegeri în
cadrul unor asociaţii
profesionale există chiar şi
pentru societăţile care au o
cultură bogată în materie de
concurenţă pentru că
programele de conformare nu
privesc în toate cazurile şi
conştientizarea implicaţiilor
pe care le poate avea o
aderare implicită la o decizie
a asociaţiei sau un demers
comun privind anumite
acţiuni viitoare pe piaţă.
Pentru a reduce aceste riscuri,
societăţile trebuie să aibă în
vedere un set minim de
reguli, dintre care menţionăm
(fără a dori o prezentare
exhaustivă), următoarele:

reprezentarea societăţii în
cadrul şedinţelor asociaţiei
să se facă de către o
persoană cu o pregătire
minimă în materie de
concurenţă;

documentarea discuţiilor
din cadrul asociaţiei în
procese verbale care să nu
lase loc la interpretare;

exprimarea clară a
dorinţei de disociere de
anumite comportamente cu
potenţial efect sau impact
anticoncurenţial;

abţinerea de la orice
declaraţii publice sau în
cadrul asociaţiei cu privire la
strategii viitoare, politici
comerciale sau de preţ ori
planuri de investiţii;

evitarea fără o analiză
atentă din punct de vedere al
regulilor de concurenţă a
oricărei poziţii sau acţiuni
care ar limita libertatea de
acţiune pe piaţă a membrilor
unei asociaţii;

ori de câte ori există
situaţii de dubiu sau
sensibile din punct de
vedere concurenţial este de
preferat solicitarea asistenţei
din partea unui specialist
înainte de orice punere în
aplicare / acord cu privire la
respectivul comportament. 

Ridicarea gradului de
cunoaştere a regulilor de
concurenţă la nivelul
persoanelor de conducere şi
cu poziţii de reprezentare din
cadrul asociaţiilor este o
necesitate, indiferent de
poziţia asociaţiei sau a
membrilor acesteia pe piaţa
sau pieţele relevante. De cele
mai multe ori, în cadrul
discuţiilor sau deciziilor
asociaţiilor se pot ascunde,
fără o intenţie, anumite
comportamente care repre zin tă

încălcări grave de concurenţă
sancţionabile indiferent de
cifra de afaceri a părţilor im -
pli cate. Cu titlu de exemplu,
decizii cu privire la menţine -
rea unui anumit nivel minim
de tarifare sau a determinării
unui nivel unic de preţ de
către membrii unei asociaţii
sau decizii cu privire la
partajarea teritoriului în care
operează fiecare membru
parte la înţelegere constituie
astfel de încălcări grave. 
Un alt aspect deosebit de
important este acela al
asocierii tacite cu o anumită
practică anticoncurenţială. O
societate care a participat la o
anumită şedinţă a asociaţiei
sau a aflat de o decizie a aso -
ciaţiei riscă să fie considerată
parte la comportamentul
anticoncurenţial în măsura în
care nu se disociază expres de
acesta. În foarte multe ocazii,
membrii asociaţiei care nu
sunt interesaţi de un anumit
aspect înţeleg să îl ignore fără
a lua o poziţie expresă
ajungând la extrem în situaţia
de a fi parte într-o investigaţie
a autorităţii de concurenţă.
Nu în ultimul rând, activitatea
de lobby desfăşurată de către
asociaţiile profesionale pe
lângă autorităţile publice
(petiţionare) este în atenţia
Consiliului Concurenţei, care
a publicat în acest sens un set
de bune practici. 
Consiliul recunoaşte expres că
asociaţiile profesionale pot
petiţiona autorităţile publice
în mod legal, în numele mem -
brilor lor. Consiliul atrage
însă atenţia că petiţionarea
coordonată prin intermediul
unei asociaţii trebuie analizată
în detaliu, pentru evitarea
unor acorduri sau practici
concertate anticoncurenţiale.

Activitatea de petiţionare nu
trebuie să contravină unor
obiective de interes general,
precum bunăstarea consuma -
t orilor, şi nu trebuie să
conducă la creşterea preţurilor
sau la reducerea diversităţii
produ selor pe piaţă. De
asemenea, regulile în ce pri -
veşte schimbul de infor ma ţii
între concurenţi se aplică în
egală măsură în cazul petiţio -
nării colective. Informaţiile
strategice trebuie comunicate
doar agregat, pentru a nu
permite identificarea
întreprinderilor participante. 
În ceea ce priveşte protestele
colective prin intermediul
petiţionării, este necesar ca
acestea să nu conducă prin ele
însele la distorsionarea
concurenţei sau la afectarea
consumatorilor. Pe lângă
acestea, Consiliul Concurenţei
mai menţionează un criteriu
suplimentar, cel al
proporţionalităţii protestului
cu gradul de afectare a între -
prinderilor în cauză precum şi
a pieţei în ansamblu. 
Scopul dreptului concurenţei
este de a proteja consumatorii.
Prin intermediul unei asociaţii
profesionale, societăţile
răspund la diferite obstacole
ridicate de diferiţi factori
(resurse, legislaţie, grad de
cunoaştere a unei probleme
etc.) în calea unei concurenţe
eficiente. Apropierea între
societăţi, ce ţine de natura
unei asociaţii profesionale,
reprezintă un compromis
necesar. O apropiere prea
mare şi fără respectarea unei
minime rigori concurenţiale
poate avea însă consecinţe
nedorite atât pentru societatea
în cauză, cât şi pentru piaţă şi,
nu în ultimul rând, pentru
consumator. 
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Portofoliul de clienţi al
societăţii Cazacu
Manolache Popa (CMP)

cuprinde companii cu capital
românesc și străin, companii
multinaţionale, fonduri de
investiţii, întreprinderi mici si
mijlocii. Clienţii CMP
reprezintă sectoare economice
precum construcţii &
infrastructură, FMCG, petrol
și gaze, energie, agricultură.
“În dreptul concurenţei, CMP
oferă servicii juridice
complete, acoperind proiecte
de concentrări economice,
investigaţii privind practici
anticoncurenţiale, ajutor de
stat, proceduri și training
privind conformarea cu
normele de concurenţă,
precum și aspecte juridice
legate de operaţiuni
comerciale curente și clauze
contractuale care atrag
incidenţa reglementărilor în
materie de concurenţă”, ne-a
precizat Adrian Manolache
(foto), managing partner, CMP.

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE 
A ACESTEI ARII DE PRACTICĂ 

CMP mizează pe creșterea
ponderii acestei arii de
practică. Implementarea de
proceduri eficiente pentru
conformarea cu normele de
concurenţă, cuprinzând și
sesiuni periodice de training al
personalului, devine o
prioritate pentru companii,
indiferent de mărimea

acestora. “Observăm o
intensificare a acţiunilor
Consiliului Concurenţei de
depistare a practicilor antico n -
curenţiale, iar programele de
conformare bine structurate și
implementate reduc în mod
substanţial riscurile și
consecinţele acestora, care
includ amenzi de până la 10%
din cifra de afaceri. Pe de altă
parte, contextul economic
actual este propice unor
concentrări ale pieţelor, ceea
ce poate intensifica aplicarea
normelor privind controlul con -
centrărilor economice”, evi -
denţiază Adrian Manolache.

CE TREBUIE SĂ ȘTIE COMPANIILE
DESPRE INVESTIGAȚIILE 
DE CONCURENȚĂ?

Investigaţiile Consiliului
Concurenţei pot fi declanșate
în urma unor plângeri
individuale, precum și din
oficiu, în urma anumitor
indicii care transpar din moni -

to rizarea modului în care
anumite pieţe sunt structurate
și funcţionează, ori a conclu -
ziilor trase în cadrul unor
investigaţii sectoriale, explică
Adrian Manolache.
Investigaţiile pot debuta cu
efectuarea de inspecţii
inopinate la sediile
companiilor al căror
comportament este investigat,
pentru obţinerea și securizarea
eventualelor dovezi ale unor
practici anticoncurenţiale.
Când Consiliul Concurenţei
consideră, în urma investi -
gaţiei efectuate, că practicile
analizate încalcă prevederile
legale privind concurenţa,
acesta poate aplica, prin
decizie, sancţiunea amenzii
cuprinse între 0,5% și 10%
din cifra de afaceri înregistrată
de societate în anul financiar
anterior sancţionării.  
“Este de subliniat importanţa
suportului juridic specializat
de care agenţii economici ar
trebui să beneficieze atât pe
durata derulării inspecţiilor
inopinate cât și pe parcursul
întregii investigaţii. De
asemenea, agenţii economici
sunt obligaţi să răspundă în
mod complet și exact
solicitărilor de informaţii
transmise de Consiliul
Concurenţei, altfel putând fi
aplicate amenzi de la 0,1% și
până la 1% din cifra de afaceri
înregistrată în anul financiar
anterior sancţionării. Tot
astfel, societăţile aflate într-o

investigaţie a Consiliului
Concurenţei au posibilitatea
de a recurge, potrivit
condiţiilor și criteriilor
prevăzute de lege, la politica
de clemenţă, care poate merge
până la imunitate la aplicarea
amenzii contravenţionale”,
spune Adrian Manolache.
Acesta îi sfătuiește pe mana -
geri să se asigure că nimeni
din personalul societăţii nu
distruge, ascunde, alterează
sau șterge vreun document, de
orice natură și pe orice suport,
care poate avea legătură cu
obiectul investigaţiei.  

CONCURENȚA RECLAMĂ O
SPECIALIZARE PERMANENTĂ 
ȘI CONSISTENTĂ

Oferirea de servicii juridice
specializate în domeniul
dreptului concurenţei va
constitui permanent un ”must
have” pentru orice societate de
avocaţi în portofoliul căreia
există clienţi corporate,
apreciază Adrian Manolache.
“Fiind un domeniu destul de
vast, ce combină deopotrivă
concepte economice și juridice
complexe, concurenţa reclamă
o specializare permanentă și
consistentă. Această
specilizare nu își află, din
păcate, bazele în cadrul
curiculei universitare, unde
dreptul concurenţei este
materie opţională, predată pe
durata unui semestru. În
consecinţă, de regulă, avocaţii
români se formează și dobân -
desc experienţă relevantă în
domeniul dreptului concu -
renţei în cadrul societăţilor de
avocaţi care au ajuns să
dezvolte o practică dedicată și
substanţială în această mate rie”,
susţine Adrian Manolache.

Mircea FICA

CAZACU MANOLACHE POPA 
OFERĂ SERVICII JURIDICE COMPLETE 
ÎN DREPTUL CONCURENȚEI
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Interzisă și controversată
vreme de mai multe de -
cenii, ca urmare a abro -

gării articolelor cores -
punzătoare din Codul Civil de
la 1864 prin decretul-lege nr.
994/1931, Contra cametei,
vânzarea cu pact de
răscump\rare a devenit din
nou posibilă sub imperiul
Codului Civil actual.
Operaţiu nea juridică în discu -
ţie este definită de Cod ca
fiind "o vânzare afectată de
condiţie (…) prin care
vânzătorul `și rezervă dreptul
de a răscumpăra bunul sau
dreptul transmis
cumpărătorului". 
Vânzarea cu opţiune de
răscumpărare va putea fi
utilizată în practică pentru
garantarea  energică a unui
creditor (cumpărător în cadrul
contractului), deoarece prin
această operaţiune se acordă
acestuia prerogativele
dreptului de proprietate asupra
bunului vândut (cu care se
“garantează” împrumutul),
prerogative pe care nu le-ar fi
putut avea în temeiul unui
simplu contract de ipotecă,
decât în urma parcurgerii
procedurii de executare silită. 
Se poate imagina totuşi un
astfel de contract chiar fără ca
el să presupună existenţa unui
împrumut garantat prin
transmiterea dreptului supus
reîntoarcerii, iar taxele

aferente încheierii  unui
contract de ipotecă sunt
inferioare costurilor vânzării
cu opţiune de răscumpărare.
Dar funcţionează acest
contract? 
Prin semnarea unui contract
de vânzare-cumpărare între A
(vânzător) și B (cumpărător),
prin care A își rezervă un drept
de a se dezice de vânzare, cu
plata către B a preţului încasat
și a altor cheltuieli ocazionate
de efectuare a actului, dreptul
de proprietate se transmite de
la A la B. 
Dreptul dobândit de B va fi
însă afectat de dreptul de
opţiune a lui A, opţiune care
trebuie exprimată într-o
anumită perioadă de timp (nu
mai mult de cinci ani din
momentul încheierii vânzării). 
Dacă A ridică opţiunea de
răscumpărare, dreptul de
proprietate se retransmite către

acesta. În cazul în care A nu
îşi exprimă opţiunea de
răscum părare în termenul
menţionat, dreptul lui B se
consolidează definitiv în
patrimoniul său.
În cazul bunurilor imobile, în
cadrul termenului stipulat
pentru exercitarea opţiunii,
dreptul de proprietate dobândit
de B se va înscrie provizoriu
în Cartea funciară, urmând ca
înscrierea să devină definitivă
(să se justifice) ca urmare a
neexercitării opţiunii.
Actele întocmite de B în
perioada în care este
proprietar sunt valabile, în
măsura în care sunt constituite
ţinându-se seama de dreptul
lui A de a răscumpăra bunul.
Pe scurt, B va putea dispune
de dreptul de proprietate, însă,
doar astfel cum îl deţine el
însuși: afectat de o condiţie
rezolutorie. 
Astfel, dacă B înstrăinează
bunul către C, A va putea
exercita opţiunea sa și faţă de
C, putând răscumpăra bunul
de la acesta, cu returnarea
sumelor datorate conform
contractului încheiat între A și
B; chiriile sau redevenţele
încasate de B înainte de
exprimarea opţiunii lui A şi
obţinute din exploatarea
bunului se cuvin lui B;
contractele de locaţiune asupra
bunului încheiate de B cât
timp a fost proprietar şi făcute

publice,  trebuie respectate de
A pe o perioadă de maximum
trei ani de la exercitarea
opţiunii. 
Procedural, exercitarea
dreptului la răscump\rare se
poate realiza fie în faţa
notarului prin efectuarea unei
convenţii între părţi, fie, prin
notificarea cumpărătorului sau
a subdobânditorului  bunului
de către vânzătorul care și-a
rezervat opţiunea de
răscumpărare prin intermediul
executorului judecătoresc.
Odată cu semnarea convenţiei
sau, cel mai târziu în termen
de o lun\ de la notificare,
trebuie consemnate la
dispoziţia celui îndreptăţit
sumele aferente încheierii
contractului, precum și
cheltuielile necesare și utile
făcute cu bunul, în limita
sporului de valoare a acestuia.
Lipsa îndeplinirii acestei
obligaţii lipsește exprimarea
opţiunii de efect şi, prin ur ma -
re, bunul nu va fi răscumpărat. 
În cazul în care opţiunea ar
implica un împrumut cu o
dobândă care depășește limita
admisă legal, Codul prevede
reducerea diferenţei dintre
preţul răscumpărării și preţul
vânzării la nivelul maxim
admis de lege pentru dobânzi. 
Totodată, trebuie spus că,
împrumutul cămăt\resc
constituie infracţiune şi se
pedepseşte în conformitate cu
dispoziţiile Legii 216/2011
privind interzicerea activităţii
de cămătărie, criteriul de
identificare a persoanei care
desfăşoară astfel de activităţi
fiind darea de bani cu
dobândă, indiferent de nivelul
acestei dobânzi, de către o
persoană fizică neautorizată în
acest sens, activitate
desfăşurată ca ”îndeletnicire”.

O NOUĂ FORMĂ DE GARANȚIE? 
VÂNZAREA CU OPȚIUNE 
DE RĂSCUMPĂRARE ÎN NOUL COD CIVIL
DANIELA NEGRILĂ [i IULIA-SILVIA ȘTEFAN, Camera Notarilor Publici Bucure[ti [i notari asocia]i `n cadrul
Societ\]ii Profesionale Notariale ”CONCORDIA”

Daniela Negril\           Iulia-Silvia {tefan
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O ECHIPĂ DE PROFESIONIȘTI,
DOCTORI ÎN DREPT ȘI PROFESORI
LA FACULTATE

„Nucleul dur” al societăţii este
format din cei doi asociaţi,
Ovidiu Podaru și Adina
Buciuman. Primul este
conferenţiar universitar la
Facultatea de Drept a
Universităţii „Babeș-Bolyai”,
titular al cursurilor de Drept
administrativ, Drept contra ven -
ţional (nivel licenţă), respectiv
Contractele administrative și
Dreptul urbanismului

(Master), avocat din 1999,
doctor în drept din 2003, autor
al mai multor cărţi de specia -
litate dintre care, probabil, cea
mai cunoscută este Actul
administrativ. Repere pentru o
teorie altfel (2009). Al doilea
este de asemenea doctor în
drept (2013), cadru didactic
asociat al aceleiași facultăţi
din anul 2001 (drept civil),
autor al unor studii de drept
civil și coautor al unei
Culegeri de comentarii de text,
probleme practice, grile în
materia Drepturilor reale

(Noul Cod civil) – 2012.
“Filozofia noastră organizaţio -
na lă se întemeiază pe selec -
tarea, încă de la finalul anului
II de studii, a studenţilor care
împărtășesc aceleași valori cu
noi: o pasiune pentru dreptul
administrativ (public) ori pen -
tru cel civil (privat), intenţia

de a urma cariera de avocat,
seriozitate, cunoștinţe teoretice
solide, entuziasm, loialitate.
Urmează stagii de practică,
burse private și, la final, con -
tracte de colaborare”, arată
Ovidiu Podaru, avocat partener.

DREPT ADMINISTRATIV 
{I DREPT PRIVAT

“Deși echipa cu care
colaborăm în prezent (Paula
Petean, Andreea Borbel, Ioana
Sălăjan, Izabella Rădoi,
Mihaela Pop, Leila Ceapă)
este în formare (în 2014
urmărim să mai cooptăm încă
3 avocaţi), ideea de bază a
organizării societăţii noastre
este aceea ca, ţinând cont
inclusiv de afinităţile acestora,
să realizăm două mari struc -
turi, una „adminis tra tivistă”,
cealaltă „privatistă”, care să
facă atât consultanţă cât și
instanţă (litigii)”, ne spune
Ovidiu Podaru. Acesta a
menţionat că  foarte multe
societăţi mari de avocatură au
înţeles astăzi că fără „instan -
ţă”, „consultanţa” nu e tocmai
cu picioarele pe pământ.

SEDIU CENTRAL, ÎNTR-UN IMOBIL
CONSTRUIT ÎN 1938 
DE UN AVOCAT PRESTIGIOS

Biroul în care își desfășoară
activitatea avocaţii de la
Podaru, Buciuman & Asociaţii
este situat în Cluj-Napoca, pe
strada Baba-Novac, Nr. 20, în
apropierea Palatului de Justiţie
și a sediilor principalelor
autorităţi administrative.
Imobilul a fost construit în
anul 1938 de Stan Vasile, unul
dintre cunoscuţii avocaţi ai
vremii. Doisprezece ani mai
târziu însă, construcţia a fost
naţionalizată întrucât, având

SOCIETATEA PODARU, 
BUCIUMAN & ASOCIAȚII 
S-A SPECIALIZAT 
ÎN DREPT ADMINISTRATIV
Partenerii casei de avocatură clujene Podaru, Buciuman & Asociații au identificat o nișă de piață cu un
mare potențial de creștere. Este vorba despre Dreptul Administrativ. Puteți afla care este filosofia
organizațională a acestei societăți, pe ce se bazează succesul ei, de unde provine clientela și de ce s-a ales
actualul sediu.

PODARU, BUCIUMAN & ASOCIAȚII  

Cluj-Napoca, Str.Baba Novac, 
Nr.20, Ap.2
www.pbas.ro
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mai multe apartamente, toate
destinate uzului familiei
lărgite, a fost considerată ca
aparţinând unui „exploatator
de locuinţe”. Rămași chiriași
în propria casă, moștenitorii
fostului proprietar au început
complicatul proces de
revendicare a imobilului în
1990. “Am intrat în acest mic
război imediat după adoptarea
Legii nr. 10/2001, fiind, ca
avocaţi, la început de drum.
Cu intuiţie, perseverenţă și
noroc am obţinut în justiţie
apartament după apartament,
ultimul în 2010. Având și cu
proprietarii o relaţie deosebită,
ne-am stabilit sediul în această
locaţie excepţională.
Divinitatea, Soarta sau
Norocul au vrut ca, după șase
decenii, imobilul să-și
regăsească prima destinaţie:
un birou de avocatură”, a
subliniat Ovidiu Podaru.

COLABORĂRI CU SOCIETĂȚI 
DE AVOCATURĂ PUTERNICE 
DIN CAPITALĂ

Societatea noastră este una
bipolară: dreptul administrativ
și dreptul privat, evidenţiază
Ovidiu Podaru. Acesta
consideră că ar fi interesantă o
subdivizare a celor două arii
de interes: urbanism, funcţie
publică, fiscalitate, contracte
administrative – în cazul
dreptului administrativ și drept
civil „tradiţional”, societăţi
comerciale, insolvenţă etc., în
cazul celui de-al doilea pol.
Colaborarea Podaru,
Buciuman & Asociaţii cu
societăţi din București
(Schoenherr și Asociaţii, Ţuca,
Zbârcea și Asociaţii, Corciu și
Asociaţii, Cîmpeanu și
Asociaţii și, mai nou, White &
Case, Pachiu & Asociaţii)

vizează probleme de o com -
plexitate deosebită a acestora
(de regulă, legate de dreptul
administrativ), cu privire la
care încercăm, în colaborare,
să găsim o soluţie potrivită,
precizează Ovidiu Podaru.

CLIENTELĂ DIVERSĂ

Podaru, Buciuman & Asociaţii
și-a păstrat clientela formată în
procesul complex al retroce -
dării caselor naţionalizate. O
parte dintre acești proprietari,
„norocoșii” beneficiari ai
restituirilor în natură, au în
prezent probleme comerciale
(căci spaţiile retrocedate au
intrat, în mod evident, în cir -
cu itul civil), ori adminis tra tiv-
fiscale (faţadizare, pentru
imobilele situate în centrul
Municipiului Cluj-Napoca,
stabilirea impozitului și
deductibilitatea îmbunătăţirilor
masive, etc.). “Pentru ceilalţi
încercăm să găsim soluţii în
vederea urgentării obţinerii
unei despăgubiri juste în
echivalent, în temeiul Legii nr.
165/2013 (asta presupunând
că CEDO va stabili compati -
bi litatea acestei legi cu Con -
ven ţia și prin urmare, va
declara ca inadmisibile toate
plângerile în materia proprie -
tăţii înregistrate deja la Stras -
bourg)”, arată Ovidiu Podaru.
O altă parte a clientelei pro vi -
ne din domeniul construcţiilor,
căci litigiile bazate pe dreptul
urbanismului, extrem de
complexe și de tehnice, nu pot
fi soluţionate în mod corect
fără cunoașterea temeinică a
principiilor fundamentale ale
dreptului administrativ.
“La fel și cu contractele admi -
nistrative. Aflate la frontiera
dintre dreptul afacerilor și
dreptul administrativ, conce -

siu nile (atât cele de bunuri
pro prietate privată ori publică
– multe încheiate de autorită -
ţile locale în domeniul ener gi ei
solare ori eoliene, cât și cele
de servicii ori lucrări), achizi -
ţiile, PPP, toate ni se potrivesc
ca o mănușă, având în vedere
cei doi poli ai societăţii. Este
probabil și motivul pentru care
alte societăţi de avocatură ne-
au solicitat adesea opinii de
specialitate în speţele de o
complexitate deosebită cu care
s-au confruntat. În ultima
vreme însă, clientela noastră s-
a îmbogăţit și cu autorităţi ori
instituţii publice, în situaţiile
în care problemele cu care se
confruntă reclamă asistenţă
calificată ori consultanţă sub
forma opiniilor de specialitate:
Universitatea de Medicină și
Farmacie „Iuliu Haţieganu”
ori Universitatea Babeș-
Bolyai din Cluj-Napoca,
Municipiul Iași, Orașul
Huedin, Compania de Apă

Arieș sunt unele dintre numele
sonore care au apelat la
serviciile noastre”, ne spune
Ovidiu Podaru.

DREPTUL ADMINISTRATIV
REPREZINTĂ ASTĂZI 
O MINĂ DE AUR

În opinia lui Ovidiu Podaru,
Dreptul administrativ
reprezintă astăzi o mină de
aur. “Materie moartă timp de
50 de ani (căci nimeni nu
îndrăznea, în vechiul regim, să
cheme în judecată o autoritate
administrativă), ea a fost
readusă la viaţă într-o
conjunctură complet nouă: ce
poate fi păstrat din dreptul
administrativ interbelic? Ce
poate fi importat din sistemele
străine? Care e interpretarea
corectă a unor texte legale
cărora nimeni nu pare a le
cunoaște sursa? Cei care cu -
nosc răspunsul la aceste între -
bări nu au decât de câștigat...
Și astăzi sunt extrem de puţin
specialiști veritabili în drept
administrativ...”, remarcă
Ovidiu Podaru.

ECHILIBRU ÎNTRE AVOCATURA
TRADIȚIONALĂ ȘI AVOCATURA 
DE BUSINESS

“Se spune că avocatura
tradiţională nu are viitor. Dar,
se poate observa că avocatura
de business nu are trecut. Noi
încercăm să găsim o soluţie
mediană, un echilibru. Pentru
că un edificiu modern nu este
durabil fără fundaţii trainice.
După cum este la fel de
adevărat că fundaţiile, oricât
de solide ar părea, fără un
supraedificat spectaculos nu
sunt decât niște ruine...”, a
concluzionat Ovidiu Podaru.

Mircea FICA

Ovidiu Podaru

Adina Buciuman
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Sectorul energetic este
extrem de reglementat şi
sofisticat. Ce v-a
determinat să vă
specializaţi în acest
domeniu? Ce model aţi
avut?
Energia este unul dintre
sectoarele care pot genera
creştere în economia
românească şi care are
potenţialul de a transforma
România în hub energetic în
Europa Centrală şi de Est. De
asemenea, pentru un avocat,
provocările vin din caracterul
riguros reglementat al
sectorului. Întotdeauna m-am
simţit atrasă de industrii care
fac obiectul unor sisteme de
reglementări sofisticate şi
complexe (cum au fost în
trecutul meu profesional
sectorul farmaceutic şi al
comunicaţiilor). Dată fiind
natura activităţii OMV
Petrom şi proactivitatea cu
care OMV Petrom se implică
în crearea unor trenduri în
reglementare şi dezvoltarea
concretă de reglementări noi
la nivel naţional şi european,
am avut şi am mai multe
modele în rândul oficialilor
români şi europeni, dar şi al
unor experţi europeni în
dreptul energiei. 

Care sunt atuurile
Departamentului Juridic al
OMV Petrom? Câţi avocaţi /
angajaţi numără acest
departament în prezent şi
cum este el organizat?
Actualmente, în
Departamentul Juridic îşi
desfăşoară activitatea 70 de
practicieni, dintre care 39 în
activitatea de consultanţă
juridică (“advisory”) şi 31 în
subdepartamentul de litigii,
întregul departament

funcţionând pe formatul unei
firme de avocatură
internaţionale. Activitatea de
consultanţă juridică
(“advisory”) este organizată
în opt subdepartamente:
dreptul societăţilor
comerciale şi guvernanţa
corporativă (care include
Secretariatul General al
Consiliului de Supraveghere
şi al Directoratului), dreptul
energiei, subdepartamentul
juridic explorare şi producţie,
subdepartamentul juridic
rafinare şi marketing,
subdepartamentul juridic
gaze naturale şi electricitate,
subdepartamentul de
asistenţă juridică în domeniul
achiziţiilor, dreptul mediului
şi gestiunea juridică a Anexei
P la Contractul de Privatizare
a SNP Petrom, care constă în
mecanismul de rambursare a
costurilor cu decontaminarea
siturilor poluate istoric şi
dreptul muncii. 
Principalul atu al
departamentului este
cristalizarea unui know-how
exclusiv în beneficiul OMV
Petrom în domeniul
redactării şi implementării
reglementărilor în domeniul
energiei, într-un climat
definit de cea mai bună
practică în domeniul

guvernanţei corporative,
având în vedere statutul
OMV Petrom de societate
listată. Acest know-how se
traduce într-un clar avantaj
competitiv pentru OMV
Petrom. Pionieratul
proiectelor pe care OMV
Petrom le desfăşoară – cum
ar fi cele din Marea Neagră,
contracte de farm-out pe
straturi orizontale – creează
premisele dezvoltării unui
know-how juridic specific
industriei şi care ţine pasul
cu ultimele dezvoltări din
domeniul energiei.  

Cu ce societăţi de
avocatură aţi colaborat mai
mult în ultimii ani şi în ce
speţe (litigii de muncă,
dreptul concurenţei, M&A,
IP etc.)?
Politica OMV Petrom,
începând cu iulie 2009, a fost
de insourcing al consultanţei
juridice (“advisory”) care, în
proporţie de peste 90%, este
desfăşurată intern de
Departamentul Juridic.
Excepţie o fac în esenţă
proiecte de dreptul
concurenţei, treasury şi
bancar în legătură cu care
colaborăm atât cu lideri ai
pieţei europene de avocatură
(Shepherd and Wedderburn,

Covington&Burling, Latham
and Watkins, Cleary
Gottlieb), cât şi cu lideri ai
pieţei locale cum ar fi D&B
David şi Baias, Nestor
Nestor Diculescu Kingston
Petersen (“NNDKP”) sau
DLA Piper. 
În materie de litigii,
Departamentul Juridic
gestionează un portofoliu
constant de aproximativ
2.000 de litigii în curs la
orice moment în timp,
excluzând litigiile de dreptul
muncii rezultând din
Contractul Colectiv de
Muncă. Pentru gestiunea
acestui portofoliu OMV
Petrom se bazează pe propria
sa echip\ de 31 litigatori şi,
de asemenea, pe anumite
colaborări strategice cu
Zamfirescu Racoţi &
Partners, NNDKP, Magda
Volonciu şi consorţiul
Herbert Smith şi Schoenherr,
acesta din urmă furnizând
asistenţă în litigiul de la
International Chamber of
Commerce Paris.  

Înainte de a veni la OMV
Petrom aţi lucrat în cadrul
societăţii de avocatură
D&B David şi Baias, care
are o expertiză redutabilă
în Dreptul Concurenţei. Cât

DEPARTAMENTUL JURIDIC 
AL OMV PETROM 
FUNCŢIONEAZĂ PE FORMATUL UNEI 
FIRME DE AVOCATURĂ INTERNAŢIONALE
Interviu cu LUIZA TOMESCU-DINU, Directorul Departamentului Juridic al OMV Petrom
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de mult v-a ajutat această
experienţă în cariera
dumneavoastră?
Cariera de consultant în
PricewaterhouseCoopers şi D&B
David şi Baias reprezintă un atu
fundamental în actuala carieră de
Director şi General Counsel în
OMV Petrom. Experienţa de
management al riscului (inclusiv
a riscului juridic) în calitate de
Director în
PricewaterhouseCoopers –
partener echivalent în D&B
David şi Baias, expunerea la un

portofoliu semnificativ de clienţi
internaţionali şi locali, investiţia
în training de management,
performance management,
consultanţă fiscală internaţională,
cât şi training juridic au constituit
fundaţiile aptitudinilor pe care un
General Counsel în OMV Petrom
trebuie să le posede. 

Prin ce se distinge activitatea
unui avocat  / a unui partener
din cadrul unei mari case de
avocatură de cea a unui
director juridic al unei mari

companii? Ce libertăţi şi
constrângeri sunt în cele două
ipostaze?
Parteneriatul într-o firmă mare de
avocatură te pregăteşte pentru
provocările unei poziţii de
General Counsel şi Director într-o
companie ca OMV Petrom, dar
nu asigură neapărat succesul într-o
astfel de poziţie. Frumuseţea şi
reuşita actualei cariere constau în
primul rând în participarea
efectivă la luarea deciziilor de
business la care cântăresc, printre
altele, considerentele juridice.
Însă provocarea este de a evalua
considerentele juridice în
ansamblul tuturor celorlalte
considerente financiare, de
strategie, riscuri de proiect, relaţii
cu stakeholderii, tehnice,
operaţionale etc. De asemenea,
OMV Petrom oferă diversitate de
arii de practică, diversitate de
proiecte strategice, dar şi ocazia
de a realiza activităţi de pionierat
în domeniu, printr-o participare
activă la procesul de
reglementare.

OMV Petrom a început
procedura legală de contestare
a rezultatului controlului fiscal
de fond pentru anii 2009 şi
2010. Cum apreciaţi
colaborarea cu autorităţile
fiscale, în contextul în care
OMV Petrom este cel mai mare
contributor la bugetul de stat?
Datorită naturii şi volumului
activităţii sale, OMV Petrom
interacţionează permanent şi
semnificativ cu autorităţile
fiscale. Colaborarea se desfăşoară
în cele mai bune condiţii, însă
dată fiind magnitudinea acesteia
şi sistemul complex de
reglementări la nivel naţional şi
european, mai există şi diferen]e
de opinie şi interpretare între
organele fiscale şi companie.  

Mircea FICA

Întotdeauna m-am
simţit atrasă de
industrii care fac
obiectul unor
sisteme de
reglementări
sofisticate şi
complexe (cum au
fost în trecutul meu
profesional sectorul
farmaceutic şi al
comunicaţiilor).
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Interviu cu SORIN ARDELEAN, avocat partener, Cabinet de Avocat Sorin Ardelean

NU AM ANGAJAT 
CAZURI FĂRĂ SĂ FIU 
SIGUR DE REUȘITĂ

Sunteți un avocat cu o mare
experiență în litigii, dar și în
consultanța de business. Cât de
importantă este încrederea,
credibilitatea și notorietatea
profesională pe care o transmite
avocatul clienților săi?
Toate aceste trei atribute sunt
corelate cu noţiunea de timp. Și
nu numai...Încrederea clientului
în persoana avocatului se câștigă
prin modul în care acesta din
urma știe să analizeze și să pună
un diagnostic asupra unui caz.
Credibilitatea poate fi o
desăvârșire a încrederii, adică
avocatul devine credibil ca
urmare a siguranţei pe care o
conferă clientului său, a bunei-
credinţe în abordarea unei cauze.
Notorietatea este o consecinţă a
primelor două condiţii, dacă
vreţi. Astfel spus, nu am angajat
cazuri fără să fiu sigur de reușită.
Am preferat să refuz, decât să
angajez cauze pierdute, inducând
clienţilor speranţe inutile.
Am preferat să fiu clar și direct,
chiar dacă acest lucru nu convine
întotdeauna justiţiabilului, acesta
având de multe ori o viziune
deformată asupra dreptăţii sau
realităţii, indusă de multe ori de
alţi avocaţi.
De astfel, chiar legea profesiei
de avocat obligă la sinceritate de
ambele părţi, în caz contrar
succesul unui proces fiind pus
sub semnul întrebării. Din
păcate, mulţi avocaţi angajează

dosare fără a cunoaște normele
de drept incidente, fără o analiză
corectă și studiu temeinic, doar
din dorinţa de a obţine bani.
În aceste condiţii apar ușor tot
felul de justiţiabili complexaţi
sau frustraţi care arată cu degetul
pe “Justiţie”, pentru că nu li s-a
făcut dreptate, în sensul dorit de
ei. Evident că un avocat este
obligat să facă totul pentru
clienţii săi, dar numai în
SPIRITUL și LITERA legii,

exploatând de multe ori poziţia
adversarului sau necunoașterea
acestuia. Se poate glosa mult pe
acest subiect, dar voi încheia cu
un citat din marele filosof Hegel,
care, în lucrarea sa “Principiile
filosofiei dreptului” afirma că
“adevăr este întregul”.

Sunteți și profesor la
Universitatea din Sibiu. Ce
avantaje conferă o foarte bună
cunoaștere a teoriei,
practicianului în Drept Sorin
Ardelean?

Dacă nu cunoști teorie, nu ai
instrumentul cu care să lucrezi.
Nu poţi să aplici Dreptul, dacă
nu cunoști doctrina. Urmare a
ceea ce afirmam, în momentul
de faţă pregătesc un curs univer -
sitar de “Drept comercial” cu
doamna conferenţiar dr. Mioara
Bud. Avantajul cunoașterii este
expresia care spune totul.
Evident că această cunoaștere la
un moment dat, devine un atuu.
Trebuie făcută o distincţie între
cunoașterea sumară, profană și
cunoașterea aprofundată.
Ultima se capătă prin foarte mult
studiu individual. Eu desfășor și
o activitate de cercetare și în
cadrul Institutului de Logică și
Filosofie “Constantin Rădulescu
Motru” al Academiei Române.
Studiile doctorale implică de
asemenea foarte multă pregătire.
Problema care se pune este dacă
ceea ce înţelegi tu înţelege și
celălalt, respectiv interlocutorul
tău în actul de justiţie. Pentru că
acest act e compus dintr-o triadă:
avocat, judecător și adversar.
Dacă cealaltă persoană nu
înţelege același lucru, apar
hotărâri greșite, erori judiciare.
Românii spuneau că nu sunt
două lucruri la fel, chiar dacă
două persoane spun același lucru.

Din păcate, mulți
avocați angajează
dosare fără a
cunoaște normele de
drept incidente, fără
o analiză corectă și
studiu temeinic, doar
din dorința de a
obține bani.
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Care au fost cele mai importante
momente de împlinire profe sio -
nală până acum? Ce dosare v-au
stimulat creativitatea?

Fiecare moment de împlinire
profesională a fost important în
felul lui: definitivatul în profesie,
obţinut cu media cea mai mare și
care mi-a atras porecla de “creie -
rosul”, înscrierea și admiterea la
doctorate, cărţile publicate
precum și orice dosar câștigat.
Am obţinut foarte multe achitări
în dosare penale care ţin de drep tul
penal al afacerilor, în fine, orice
proces câștigat. Creativitatea mi-
a fost stimulată de orice dosar
nou. Rutina nu stimulează
creativitatea, ci automatismul.

Cum percepeți transformările
petrecute în avocatură, compa -
rativ cu momentul începerii
carierei dumneavoastră? 

Transformările au fost multe, sub
forme diferite, dar nu neapărat
benefice. Spre exemplu, o armo ni -
zare a unor proceduri penale,
ţinând cont de principii și valori
universale, a fost necesară. A avea
dreptul să nu dai declaraţie, de a-ţi
proteja poziţia procesuală în faza
de urmărire penală sau pe parcur -
sul judecăţii, este o normă poziti -
vă. A urma în mod obligatoriu, în
anumite situaţii procedura medie -
rii, este un minus pentru justiţiabil,
obligat la cheltuieli inutile, îngră -
dindu-i-se liberul acces la justiţie.
Codurile noi nu au adus numai
plusuri, ci și minusuri. Deoarece
nu s-a ţinut cont de cultura și
tradiţia juridică românească. A
implementa instituţii noi pe un
fond impropriu nu va duce la
rezultate, ci la dizarmonii. Incapa -
citatea statului de a face faţă, din
punct de vedere logistic, la multi -
tudinea de dosare reiese cu preg -
nanţă tocmai prin aceste proce du ri.

Numărul de dosare va fi în conti -
nuare disproporţionat de mare în
raport cu posibilităţile instanţelor,
respectiv cu numărul mic de jude -
cători și cu sălile de ședinţă puţine.

Care sunt planurile de viitor ale
cabinetului de avocat Sorin
Ardelean?

Planurile de viitor sunt cele de a
dezvolta cabinetul, clientela
serioasă. Când intrii în malaxorul
acestei profesii, nu mai poţi să
dai înapoi. Orice renunţare e un
eșec și reintrarea în acestă scenă
e mult mai grea. Aș aminti aici și
de colaborarea cu persoane de
valoare, juriști, economiști și
mediatori cum ar fi: Cristina
Ardelean, Alexandru Varga,
Liliana Onu, Ana Maria Culea,
Mercedes (Waclaw) Călin, sau
experţi : Toma Otelea, Mircea
Herghelegiu, Ruxandra Enescu.

Sunt pregătite instanțele pentru
Noul Cod Penal și Noul Cod de
Procedură Penală? Cum vedeți
implementarea acestor legi
importante, ținând cont de
experiența Noului Cod Civil?

Instanţele, mai exact judecătorii
sunt probabil pregătiţi, și aici mă
refer la pregătirea profesională.
Instanţele, în sine, se vor lovi și
de probleme legate de o nouă
practică judiciară și de
fundamentare doctrinară. Nu văd
în implementarea acestor co duri,
elemente care să con ducă la
scăderea crimi nali tăţii. Au scăzut
pedepsele pe fondul creșterii
infracţio nali tă ţii, în special în
zona infrac ţiona lităţii cu violen ţă.
Am rezerve cu privire la atin ge rea
scopului social al noilor Coduri.
Cum a fost primită cartea dum -
nea voastră “Culisele Justiţiei”,

lansată anul trecut?
A fost primită foarte bine de
către public și, iată, la numai
un an, sunt nevoit să
suplimentez tirajul. Cartea de
publicistică a fost editată la
Editura “Detectiv” din
București, condusă de către
domnul Firiţă Carp. Am
beneficiat de o prefaţă realizată
de către generalul (r.) Profesor

Universitar doctor Nicolae
Rotaru. Nu pot să nu amintesc
faptul că tot conţinutul cărţii mi-a
fost publicat, pe parcursul a cinci
ani, în revista “Pentru Patrie”, al
cărei redactor șef este un fost
coleg și bun prieten, comisarul șef
Mircea Stoian. De asemenea, am
fost motivat să scriu această carte
de un alt bun prieten, șeful publi -
caţiei ”Poliţia Română” comisarul
șef dr. Nicușor Dulgheru. Am în
pregătire foarte multe alte cărţi,
dar, deocamdata timpul mi-e
potrivnic și nu pot să-mi duc toate
planurile la bun sfârșit.

Mircea FICA

Numărul de dosare
va fi în continuare
disproporționat de
mare în raport cu
posibilitățile
instanțelor, respectiv
cu numărul mic de
judecători și cu sălile
de ședință puține. 

AV. SORIN ARDELEANU
0722 480 950
0745 113 901
fax: 0368 420 033
http://sorinardeleanu.tripod.com/
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Când v-aţi decis să deveniţi
notar public? Ce model aţi
avut la Facultatea de Drept?
Cum a fost începutul
carierei dumneavoastră?
Credeaţi că veţi ajunge la
succesul de astăzi?
Am decis să devin notar încă
din ultimul an de liceu.
Momentul în care m-am
îndrăgostit de domeniul juridic
mi-a modificat radical
opţiunile. Am participat la un
examen unde erau circa 25-26
de candidaţi pentru un loc, iar
după promovare am urmat
facultatea cu scopul clar de a
deveni notar. Am ales profesia
de notar deoarece era cea care
se plia cel mai bine pe
caracterul meu, permiţându-mi
să particip la înfăptuirea
actului de justiţie, dar nu de pe
scaunul judecătorului, a cărui
ipostază mi s-a părut
totdeauna prea aspră, ci alături
de oameni, în ajutorul şi
sprijinul lor. Cea mai mare
bucurie a mea este atunci când
un om iese din biroul meu 
şi-mi spune „vă mulţumesc
pentru că m-aţi ajutat”. Astăzi,
dacă s-ar întoarce timpul, aş
lua aceeaşi hotărâre.  
E greu de ales un singur om
pe care să-l fi avut ca model în
facultate. Am studiat dreptul
sub îndrumarea unor profesori
ale căror lucrări constituie
puncte de referinţă pentru
întregi generaţii de jurişti. Dar,
cel puţin la fel de important,
erau oameni de o calitate
umană excepţională. Era de-
ajuns să stai lângă ei, să le
asculţi prelegerile, iar simpla
lor prezenţă te înnobila. De la
toţi am învăţat câte ceva, nu
numai profesional, ci şi
caracterial, comportamental. 
Începutul carierei a fost dificil,
ca orice început, dar când îţi

place ceea ce faci, acest lucru
nu contează. Primul post de
notar care s-a eliberat şi pentru
care am putut să dau concurs a
fost la Notariatul de Stat al
Sectorului Agricol Ilfov, cu
sediul în Buftea, în anul 1990.
Ulterior am fost transferată la
Notariatul Sectorului 5 din
Bucureşti, iar din anul 1995,
când s-a adoptat legea
notarilor publici şi s-a trecut
de la un sistem centralizat, de
stat, la organizarea în forma
birourilor private, am deschis
biroul actual, pe atunci cu
sediul în bd. I.C. Brătianu. 
Nu numai că m-am aşteptat să
am succes în profesie, am fost
convinsă de acest lucru. Ştiu
că, dacă îţi iubeşti meseria,
dacă o ridici la rang de artă,
dacă munceşti neîncetat, cu

dăruire, cu sacrificii, nu se
poate să nu reuşeşti. Iar eu
sunt un om răbdător. Nu m-am
aşteptat la succese mari şi
multe deodată. Ele au venit
încet, în timp, cu paşi mici şi
trebuie spus faptul că succesul
nu este numai al meu, ci este
al întregii profesii. Am avut
norocul să ne desfăşurăm
activitatea sub conducerea
unor oameni de excepţie, care
s-au implicat, au muncit şi au
luptat pentru această profesie.
Tot ce vedeţi dumneavoastră
că există, ca bază materială, ca
sistem de organizare, ca
reglementare juridică, este
rodul muncii lor. 

Societatea profesională
notarială Concordia
colaborează constant cu

societăţi de avocatură,
traducători, experţi
autorizaţi, instituţii
bancare, precum şi cu alte
organe a căror activitate
este legată de serviciul
notarial propriu-zis. Cât de
importante sunt aceste
parteneriate pentru
asigurarea unor servicii de
calitate?
Extrem de importante. Viitorul
aparţine celor mari, uniţi prin
colaborări şi parteneriate. În
esenţă, existenţa
parteneriatelor determină
calitatea serviciilor şi în
acelaşi timp obligă la
prestarea unor servicii de
calitate. Spun aceasta întrucât,
pe de o parte, nu poţi presta
servicii de calitate fără a
colabora cu specialişti în
diferite domenii şi, pe de altă
parte, pentru a putea colabora
cu diverşi profesionişti din
mediul comercial, juridic sau
bancar, eşti obligat să prestezi
servicii de calitate. Astfel, pe
de-o parte, colaborarea ajută la
prestarea serviciilor de calitate
şi, pe de altă parte, ea depinde
şi este determinată de faptul că
prestezi servicii de calitate. Cu
cât aria de activitate pe care o
prestezi ca notar este mai
extinsă, cu cât poţi acoperi o
arie mai vastă de probleme, cu
atât se lărgeşte sfera celor care
ţi se adresează. 

A FI NOTAR ESTE, 
DUPĂ PĂREREA MEA, 
SIMILAR CU A FI MEDIC
Interviu cu DANIELA NEGRILĂ, asociat fondator al Societății profesionale notariale „Concordia”
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CE SERVICII OFERĂ 
SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ CONCORDIA?
CE PROGRAM DE LUCRU AVEŢI, ŞI CUM VĂ ORGANIZAŢI ACTIVITATEA?

În orice caz, esenţa oricărei
colaborări se reduce la
profesionalism. Pentru că
niciodată, niciun avocat, nici o
societate comercială, nicio
instituţie de credit şi niciun alt
profesionist, indiferent de
domeniul său de activitate, nu vor
apela la serviciile tale ca notar dacă
nu pot garanta faptul că acestea
sunt de calitate. 

Ce modificări au survenit în
relaţiile cu clienţii
dumneavoastră după intrarea în
vigoare a Noului Cod Civil?
Modificări au fost, însă nu
substanţiale. Aceasta deoarece 
ne-am organizat activitatea astfel
încât trecerea să fie cât se poate de
lină şi clientul să nu simtă un
disconfort legat de acest moment
de efervescenţă legislativă. Pentru
notarii asociaţi în cadrul biroului
însă, cât şi pentru personalul
auxiliar, perioada premergătoare
intrării în vigoare a Legii 287/2009

privind Codul Civil a fost una
deosebit de intensă din punct de
vedere al pregătirii profesionale.
Am participat la conferinţe în
materie, am organizat şedinţe
comune, am lămurit şi detaliat
problemele care s-ar fi putut ivi în
practică, am creat modele de acte
în concordanţă cu noile texte ale
legii. Şi trebuie spus că această
pregătire continuă şi astăzi, având
în vedere numeroasele modificări
legislative din ultima perioadă,
inclusiv cele privind legea
notarilor.

Ce le recomandaţi tinerilor
studenţi la Drept care doresc să
intre în breasla notarilor? Ce
greşeli ar trebui să evite?
Să nu încerce să devină notari dacă
nu iubesc oamenii şi nu sunt gata
să le stea la dispoziţie în orice
moment. Trebuie să ştii să asculţi,
să zâmbeşti, să alini suferinţele, pe
care de multe ori oamenii ţi le
mărturisesc ca un corolar al

problemelor a căror soluţionare 
ţi-o cer. 
A fi notar este, după părerea mea,
similar cu a fi medic. Medicul
lucrează cu trupul şi sănătatea
fizică a oamenilor. Noi lucrăm cu
situaţia lor materială, socială, îi
ajutăm să-şi coreleze interesele cu
legile, cu morala. E important să le
oferi oamenilor sfatul corect,
compatibil cu dorinţele lor, dar şi
cu prevederile legale. O greşeală
poate costa mult, poate determina
consecinţe uneori ireparabile, poate
însemna distrugerea vieţii şi a
situaţiei materiale a unor persoane,
familii sau asocieri de persoane.
Tinerilor le recomand să nu-şi
dorească să devină notari pentru
avantajele materiale pe care le
oferă profesia. Să iubească meseria
pentru ceea ce are ea intrinsec, să
iubească oamenii, să fie demni, să
ştie când şi cum să spună „nu”, şi
atunci succesul va veni chiar fără
să-l invoce. 

Mircea FICA

Să nu încerce să
devină notari dacă
nu iubesc oamenii şi
nu sunt gata să le
stea la dispoziţie în
orice moment.
Trebuie să ştii să
asculţi, să zâmbeşti,
să alini suferinţele,
pe care de multe ori
oamenii ţi le
mărturisesc ca un
corolar al
problemelor a căror
soluţionare ţi-o cer. 

SERVICIILE SE EFECTUEAZĂ
CONFORM CU LEGEA 36/1995,
REPUBLICATĂ. DINTRE SERVICII,
PUTEM MENȚIONA:

Autentificare și redactare
înscrisuri;

Acte constitutive precum
și alte acte privind persoane
juridice, asociaţii, fundaţii;

Acte privind persoanele
fizice;

Declaraţii;
Procuri/contracte de

mandat;

Convenţii matrimoniale;
Testamente;
Divorţul pe cale amiabilă,

inclusiv în situaţia în care
soţii au copii minori;

Transferuri patrimoniale,
(inclusiv dar fără a se limita
la: acte de vânzare-
cumpărare, acte de donaţie,
acte de schimb, rentă
viager\, întreţinere,
transferuri realizate în urma
unor tranzacţii, acte de
partaj, acte privind
reorganizarea persoanei
juridice, acte de transfer ca

urmare a deschiderii
procedurii insolvenţei);

Acte privind divizarea și
afectaţiunea maselor
patrimoniale;

Fiducia;
Acordarea de consultaţii

scrise sau verbale și de
opinii notariale; 

Servicii privind
apostilarea și
supralegalizarea actelor
notariale, prin intermediul
Camerei Notarilor Publici
competente;

Certificări, inclusiv

certificarea proceselor
verbale ale adunărilor
generale a asociaţilor, a site-
urilor, programelor sau
produselor, respectiv a
rezultatelor concursurilor,
tombolelor; 

Data certa;
Procedura succesorală

notarială ;
Servicii de traducere și

interpretare prin angajaţi
proprii precum și prin
colaboratori externi; 

Legalizare semnătură
traducător;
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Legalizare semnătură;
Legalizare copii;
Servicii de cadastru

prin experţi colaboratori
externi;

Servicii de publicitate
imobiliar\ (Carte Funciar\)
și mobiliară (Arhiva
Electronică de Garanţii
Reale Mobiliare) prin
angajaţi proprii;

Deplasarea la sediul sau
domiciliul părţii, cu
respectarea limitelor legale;

Obţinerea documentaţiei
prealabile prin intermediul
angajaţilor noștri;

Efectuarea diverselor
operaţiuni de Carte funciară;

Servicii mediere;
Orice alte servicii date

prin lege în competenţa
notarilor publici.

ÎNCEPÂND CU ANUL 2011
BIROUL NOSTRU ESTE AGENT
PENTRU EXERCITAREA
ACTIVITĂȚII DE OPERARE ÎN
ARHIVA ELECTRONICĂ DE
GARANȚII REALE MOBILIARE.

Ca program de lucru, acesta
este unul generos, desfă șu -
rân du-se de la ora 08.00 la
ora 20.00, în fiecare zi, de
luni până vineri, precum și
sâmbăta, de la ora 10.00 la
ora 14.00. Serviciile sunt

asigurate permanent prin
prezenţa la birou cel puţin a
unuia dintre notari. Actele
notariale se efectuează și în
sistem de urgenţă, dacă este
cazul, precum și în afara
sediului biroului. Societatea
profesională notarială
Concordia acordă scutiri și
reduceri cu respectarea
prevederilor legale.
Colaborarea între notarii
asociaţi este continuă și
privește consultarea acestora
în orice problemă
profesională. Proiectele
complexe, care presupun
preocuparea exclusivă a
unuia dintre notari, se

atribuie acestuia, urmând ca
ceilalţi asociaţi să îi preia
atribuţiile de rutină.
Întocmirea actelor care
privesc alte domenii decât
cele ce ţin strict de
specializarea fiecărui notar
se face cu consultarea
instituţiilor implicate și a
unor specialiști în domeniu.
Atât notarii publici asociaţi,
cât și personalul auxiliar
urmează cursuri de pregătire
profesională continuă și sunt
instruiţi în sensul abordării
activităţii notariale și a
colaborării cu persoanele
externe având spirit de
echipă și profesionalism.

DATE DE CONTACT: 
Societatea profesională notarială

CONCORDIA
NOTARI PUBLICI ASOCIAŢI:

NEGRILĂ DANIELA, 
GAGIU MEDA, 

ȘTEFAN IULIA-SILVIA, 
DINU CAMELIA-ELENA

București, Calea Vitan nr. 108,
bl. V35, sc.2, parter, ap.37, 38,

42, sectorul 3
Tel:  (+40) 021.320.80.27

(+40) 0748. 115.412
Fax: (+40) 021.320.38.51

E-mail:
notariatconcordia@gmail.com

office@notariatbucuresti.eu
SITE WEB:

WWW.NOTARIATBUCURESTI.EU

Echipa noastră colaborează
atât cu instituții de credit,
societăți civile de avocați,

practicieni în insolvență cât
și persoane fizice sau

juridice, în vederea
asigurării serviciilor

notariale. 

DANIELA NEGRILĂ 
Este notarul public fondator al biroului notarial “Concordia”.
Are o experienţă de peste douăzeci de ani în profesia de notar. A
absolvit Facultatea de Drept în cadrul Universităţii București. A
publicat numeroase articole de specialitate și este autoarea a
două Studii teoretice și practice în domeniul Moștenirilor,
respectiv ”Moștenirea în noul Cod Civil” și ”Testamentul în noul
Cod Civil”, ambele publicate prin intermediul editurii Universul
Juridic. Cunoaște limba franceză la nivel avansat.

GAGIU MEDA
Este notar public asociat în cadrul societăţii profesionale notariale
Concordia din anul 2006. Este specializată în Drept Civil, cu titlu de
master în acest domeniu, și este mediator autorizat din anul 2012.
Cunoaște limbile engleză și franceză la nivel avansat și limba
spaniolă la nivel mediu.

ȘTEFAN IULIA-SILVIA
Este notar public asociat în cadrul societăţii profesionale notariale
Concordia din anul 2010. Deţine titlul de master în Drept privat
aprofundat. 
Este traducător autorizat de Ministerul Justiţiei pentru limba engleză
și cunoaște limbile franceză și spaniolă, la nivel mediu.

DINU CAMELIA-ELENA 
Este notar public din anul 2010 și notar asociat în cadrul societăţii
profesionale notariale Concordia din anul 2013. Deţine titlul de
master în Drept privat aprofundat și cunoa[te limba engleza la nivel
avansat și limba franceză la nivel mediu.
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Ce este “bValue – point to
evolve”? 
“bValue – point to evolve”
este stindardul sub care, prin
know how-ul personal şi cel
al colaboratorilor, mă
adresez unei nişe speciale de
piaţă: aceea a consultanţei
privind managementul
activelor imobiliare litigioase
(proceduri de executări silite
sau alte forme litigioase care
privesc asemenea active) şi a
managementului imobilelor
aflate într-un stadiu avansat
de depreciere. 
Mă numesc Radu Bogdan
Ştefan, am o experienţă de
peste zece ani în domeniu,
sunt certificat Royal
Institution of Chartered
Surveyors (RICS), Asociaţia
Naţională a Evaluatorilor
Autorizaţi din România
(ANEVAR), membru
Uniunea Consilierilor
Juridici din România.

Care este filozofia de lucru
a “bValue – point to
evolve”?
În decursul timpului, am
dezvoltat o pasiune pentru
imobilele “distressed” - în
special datorită problematicii
şi complexităţii pe care o
ridică procedurile de
management asupra acestora.
Este permanent o provocare
să identifici cele mai bune
soluţii juridice, economico-
financiare, administrative, de
marketabilitate şi dezvoltare
pentru imobile care,
indiferent de motive, cu
gândirea ortologică necesară,
pot renaşte. 
Experienţa îmi spune că
imobilele au o viaţă,
asemenea omului: se
dezvoltă, multe stagnează,
unele evoluează, altele decad

în uitare.
Serviciile oferite constau de
fapt într-o interfaţă de lucru
orientată spre rezultat.
Propun o soluţie integrală
oricărei părţi interesate,
proprietar sau investitor
instituţional, în vederea
administrării oricărei
proceduri juridice,
economice sau de
management care presupun
un grad înalt de complexitate
şi know how specializat.
Nu este uşor să lucrezi cu
profesionişti din domenii
diferite - fiecare având un
limbaj specific, proceduri de
lucru, dar şi abordări
variate. Lucrez cu tot ce este
mai bun: anii de experienţă,
provocări, succese, birouri
de avocatură, consultanţă
fiscală şi contabilitate,
arhitectură, topometrie - o
simbioză de energii pusă la

dispoziţia clientului sub
formă de know-how orientat
spre rezultat.

Care sunt atuurile ce vă
diferenţiază de alţi
competitori din piaţă?
Parteneriatele noastre au la
bază servicii de înaltă
calitate, cu accent pe

integritate, transparenţă,
rezultat şi, mai presus de
orice, pe profesionalism.
Apreciez că rapiditatea de
adoptare şi implementare a
deciziilor constituie un punct
important care ne
diferenţiază în mod cert de
competitori. Întregul proces
de lucru este bazat pe
rapiditatea deciziilor, fiind,
de fapt, un element-cheie în
progresul, dezvoltarea şi
soluţionarea promptă a
oricărei provocări.
Printre alte avantaje mai pot
enumera: responsabilitate
unică per proiect, know-how
certificat şi confirmat,
administrarea şi accesul la
profesionişti calificaţi -
certificaţi în funcţie de
problematică şi scop.

Piaţa imobiliară a fost 
una dintre cele mai greu
încercate de criza
economică şi financiară 
din ultimii ani. 
Cum vedeţi evoluţia
acestui domeniu în
perioada următoare?
Criza economică şi
financiară a devenit o
atitudine de lucru, de cele
mai multe ori fiind un
pretext pentru a induce o
psihologie a situaţiilor de
criză (de panică, a unei lipse
acute de soluţii). Piaţa
imobiliară din România a
trecut şi trece printr-o
perioadă de recalibrare,
aspect care mi se pare
absolut firesc, cu atât mai
mult cu cât valorile de piaţă
nu erau fundamentate
economic – până la urmă,
valoarea unei proprietăţi
imobiliare reflectă ceea ce
poate să producă.

Anca CHILOM

bValue:
SIMBIOZA DE ENERGII SUB 
FORMĂ DE KNOW-HOW 
ORIENTAT SPRE REZULTAT
Interviu cu RADU BOGDAN ŞTEFAN, Director General, bValue

Adresă: 
Bucureşti, str. 11 Iunie, nr. 29, sector 4 
Tel: +40-21-3373041; +40-21-3373042
Fax: +40-21-3373041; +40-21-3373042
E-mail: rbs@bvalue.ro
Web: www.bvalue.ro
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Serviciile de mediere
sunt furnizate de
mediatori autorizaţi,

formaţi și evaluaţi în cadrul
programelor derulate de FDC.
Mediatorii FDC au intervenit
în dispute din domeniul
familiei, de vecinătate, de
malpraxis medical, din
domeniul comercial și al
relaţiilor contractuale dintre
angajat și angajator. 
Conflictul este o realitate
comună tuturor societăţilor,
dar preocuparea de a rezolva
disputele prin intervenţii cu
rezultate durabile și
avantajoase pentru toate
părţile implicate, este de dată
mai recentă. 
Legea 192/2006 privind
medierea și organizarea
profesiei de mediator definește
medierea și stabilește primele
repere pentru practicarea
profesiei de mediator.
Medierea poate fi utilizată în
dispute din afara instanţei, pe
baza liberului consimţământ al
părţilor, dar părţile pot recurge
la mediere și în cazul unui
litigiu, în orice fază a
procesului. 

Prin Noul Cod de Procedură
Civilă intrat în vigoare în
2013, este încurajată utilizarea
medierii și este stabilită, în
sarcina reclamantului,
obligaţia de a se informa cu
privire la avantajele recurgerii
la procedura medierii.
Modificările legislative au fost
încurajate de o serie de
documente adoptate la nivelul
Uniunii Europene, cuprinse
ulterior în Directiva
52/CE/2008 cu privire la unele
măsuri ce fac posibilă
utilizarea medierii în materie
civilă și comercială în cauzele
transfrontaliere.

MEDIEREA ESTE O PROFESIE
VOCAŢIONALĂ

Medierea este o profesie
vocaţională, fiind bazată pe
intuiţie, spontaneitate,
empatie, persuasivitate,
rigurozitate, autocontrol,  la
care se adaugă însuşirea unor
tehnici de lucru specifice
mediatorului, a unor
cunoștinţe cu caracter
interdisciplinar din domenii

precum comunicare,
psihologie, sociologie, dar și
punerea în valoare a unei
culturi generale care să
permită mediatorului
înţelegerea domeniilor în care
se manifestă conflictul.
Scopul mediatorului este de a
ajuta părţile aflate în dispută
să treacă de la faza de
confruntare la cea de
colaborare pentru a putea
astfel încheia un acord privind
stingerea conflictului dintre
ele. Intervenţia mediatorului
se bazează în toate cazurile pe
câteva principii universale:
neutralitatea și imparţialitatea
mediatorului,
confidenţialitatea procedurii
de mediere și
autodeterminarea părţilor.
Medierea este o procedură
voluntară, liberul
consimţământ al părţilor de a
participa la procesul de
mediere fiind garanţia faptului
că acestea vor depune tot
efortul pentru a construi
împreună o soluţie reciproc
avantajoasă.
FDC a derulat în perioada
1996 – 1998 primele proiecte
în domeniul medierii, în
parteneriat cu Canadian
International Institute for
Applied Negociation (CIIAN),

iar în perioada 1999 – 2006 a
colaborat cu echipa din
Ministerul Justiţiei care a
redactat proiectele de lege ce
au stat la baza Legii 192/2006
privind medierea și
organizarea profesiei de
mediator.  
Din 2001 până în 2012, FDC
a derulat o serie de proiecte în
parteneriat cu Poliţia Română,
prin Institutul pentru
Cercetarea și Prevenirea
Criminalităţii și Direcţia
Generală de Poliţie a
Municipiului București, cu
scopul de a crește gradul de
cunoaștere al cadrelor de
Poliţie despre mediere și de a
pregăti utilizarea medierii în
cauzele penale, conform
legislaţiei în vigoare. 
FDC susţine permanent, prin
sponsorizări, activităţi
desfășurate de mediatori
pentru promovarea profesiei,
precum și pregătire ca
mediatori a unor persoane
cheie din diferite domenii în
care medierea poate fi aplicată
cu succes. FDC a reușit în cei
peste 16 ani de activitate să își
dezvolte relaţiile de colaborare
la nivel internaţional, fiind
inclusă în diferite reţele
europene sau internaţionale de
profil. 

FUNDAȚIA PENTRU SCHIMBĂRI 
DEMOCRATICE (FDC) 
– PROMOTOR AL MEDIERII CA ALTERNATIVĂ 
DE REZOLVARE A DISPUTELOR
FDC furnizează servicii de mediere, oferă consultanță și asistență în domeniul rezolvării conflictelor și
organizează cursuri de formare iniţială și continuă a mediatorilor. Activitățile se desfășoară sub
coordonarea directă a doi mediatori cu peste 15 ani de experiență în domeniu, respectiv Anca Elisabeta
Ciucă (foto) și Silviu Erușencu.

FUNDAȚIA PENTRU SCHIMBĂRI
DEMOCRATICE
Str. Ion Movilă, Nr. 8, Sector 2, Bucureşti
( vis-a-vis de Spitalul Ion Cantacuzino )
Telefon / Fax: +40-(021)-318.90.77
E-mail: office@fdc.org.ro

contact@fdc.org.ro



Interesul reprezentan ilor companii‐
lor pentru a afla informa ii cât mai
recente, în mod rapid și ieftin este
determinat de creșterea termenelor
de plată la încasarea facturilor, pre‐
cum și a riscului de neîncasare a
acestora.

RisCo ‐ Verificare Firme Online fur‐
nizează, în maximum 1 minut, infor‐
ma ii financiare și juridice despre
orice companie activă din Romania,
astfel încat tranzac iile comerciale
să fie realizate în deplină siguran ă!

În acest mod, sunt evitate legăturile
de afaceri cu firme care au o situa ie
financiară fragilă sau un manage‐
ment mai pu in performant.

Principalele beneficii ale utilizării sis‐
temului RisCo.ro sunt:

Date actualizate, preluate în timp
real de la institu iile de stat compe‐
tente (ONRC, Ministerul Finan elor,
Ministerul Justi iei, ANAF, BNR);

Rapoarte financiare cu valoare
adaugată – Rating Financiar, Limite

Plă i la termen, Limite credite și lea‐
sing

Alerte Insolven ă și Faliment
Informa ii cu privire la inciden‐

tele de plată, datoriile la bugetul de
stat și procesele aflate pe rol

Date privind ac ionarii unei com‐
panii și istoricul acestora – Sunt
identificate persoanele sau entită ile
care exercită un control real indirect
asupra firmei sau firmelor analizate

Posibilitatea de a identifica noi
clien i – RisCo realizează selec ii de
firme după indicatorii indicati de
client (cifra de afaceri, profit, ra ii fi‐
nanciare etc)

Eficientizarea timpului și a resur‐
selor dedicate analizei și investigării
clien ilor , întrucât găsi i toate infor‐
ma iile de care aveti nevoie într‐un
singur loc!

Garantarea securită ii datelor ra‐
poartelor și a datelor de cont ale
clien ilor – RisCo este certificat ISO

Sistemul este ușor de utilizat, verifi‐
carea firmelor se face după CUI, iar
rapoartele solicitate sunt furnizate
prin pagini web securizate pe adresa
de email indicată.

Rapoartele RisCo pot fi accesate la adresa www.risco.ro de către orice persoană fizică sau juridică, fără a fi
necesară crearea unui cont de client. Persoanele care deschid gratuit un cont de client beneficiază de 3 ra‐

poarte gratuite!

Protejează-ți afacerea 
de clienții rău-platnici!
După cinci ani de criza, sunt pu ini acei manageri sau reprezentan i de
companii care pot garanta pentru siguran a și sustenabilitatea partener‐
ilor de afaceri. Informa iile pe baza cărora se iau decizii privind vânzarea
la termen au devenit tot mai importante în cadrul companiilor, având un
impact major asupra indicatorilor acestora.
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De ȘTEFAN LAKATOS, Founding Partner, Lakatos, Ogrezeanu-Ghica, Bucur & Asociaţii

MEDIEREA
ÎN AFACERI ȘI ORGANIZAȚII

Trăim într-o societate în care
numărul de conflicte care
ajung pe rolul instanţelor

este în continuă și alarmantă
creștere. În acest context se
justifică posibilitatea de a avea la
dispoziţie căi alternative justiţiei
pentru rezolvarea disputelor.  
Medierea este una dintre aceste
căi. A fost încadrată legal la noi în
ţară în anul 2006  și aduce cu sine
instrumente noi și interesante de
gestiune a conflictului.
Totodată, medierea vine cu
avantaje concrete atunci când în
discuţie se află costurile unui
conflict, celeritatea rezolvării sale
și nu în ultimul rând posibilitatea
soluţiilor de forma “eu câștig – tu
câștigi”.
Câteva dintre direcţiile în care
medierea este cu precădere aleasă
pentru rezolvarea conflictelor sunt
următoarele: 

domeniul protecţiei
consumatorului;

materia dreptului familiei -
partajul de bunuri comune;
exercitarea drepturilor
părinteşti; contribuţia părinţilor
la întreţinerea copiilor -  și orice
alte neînţelegeri care apar în
raporturile dintre soţi cu privire
la drepturi de care ei pot
dispune, evident potrivit legii;

litigiile de muncă pornite din
încheierea, executarea şi
încetarea contractelor
individuale de muncă;

domeniul răspunderii
profesionale (malpraxis), în
măsura în care prin legi speciale
nu este prevăzută o altă
procedură;
și, nu în ultimul rând din

punctul de vedere al frecvenţei
lor, conflictele care apar în
afaceri.

Este evident că o serie largă de
domenii naște o nevoie de
specializare pentru mediatori. Ca
în oricare altă meserie liberală
perfecţionarea specifică spre un
domeniu crește în mod firesc
încrederea celor care beneficiază
și aduce mult mai des rezultatele
scontate.
O specializare interesantă când
vorbim despre rezultate este
Medierea în afaceri și organizaţii. 
Este interesantă deoarece oferă
părţilor posibilitatea de control
permanent al rezultatului,
personalizează întreg procesul de
gestiune și soluţionare a disputei
și ţine seama în toate situaţiile de

contextul realităţilor comerciale.
Ea este de asemenea
confidenţială, îmbunătăţește
comunicarea și furnizează
acorduri durabile.
Statele Unite ale Americii și
Anglia sunt două exemple de
zone în care medierea în afaceri
și organizaţii funcţionează solid
și crește constant. Companiile au
înţeles că nu trebuie să își asume
riscurile unui proces în instanţă
câtă vreme au la îndemână alte
ieșiri din conflict dirijate și
controlate de pragmatismul
obiectivelor de business, elastice
și mai puţin costisitoare. 
În România, piaţa pentru mediere
în afaceri este foarte mare și
argumentele care favorizează
această metodă se fac din ce în
ce mai clar vizibile. 
Nevoia de practicieni buni care
oferă în mod prompt companiilor
posibilităţi de rezolvare timpurie
a conflictelor este la fel de
consistentă ca și nevoia de buni
avocaţi pledanţi.
La fel, nevoia de avocaţi care să
arate companiei situaţiile cu
pericole este comparabilă cu
nevoia de mediatori care, având
ambele părţi la discuţie,
subliniază spaţiile fără pericole.
Mai mult, un spaţiu în care
soluţiile sunt reglate și verificate
pe tot parcursul procesului de
rezolvare este mai aproape de
obișnuinţele omului de afaceri
decât sala de judecată.
Simplificat, un conflict de afaceri
poate fi privit în două feluri. Pe
de o parte ca o luptă din care iese
de obicei un singur câștigător sau
ca pe un obstacol care poate fi
depășit de toată lumea. 
Când e luptă este nevoie de
“gladiatori”, când e obstacol de
mediatori. 
De îndată ce v-aţi fixat punctul
de vedere alegerea devine
simplă.

LAKATOS, OGREZEANU-GHICA,
BUCUR & ASOCIAŢII

Societate Civilă Profesională 
de mediatori
Dtr. Th. Aman nr. 42, et. 1, 
ap. 3, Bucureşti 
C.P.: 010779
office@logsia.ro
+40-723-642464 +40-726-020901

Sfat: Specializarea
către medierea în
afaceri nu este una
ușoară. Când alegeți
un mediator în
afaceri, acesta are
nevoie de un bagaj
solid de cunoștințe,
atât în ceea ce
privește tehnicile de
mediere pe care le
aplică cât și asupra
felului în care sunt
organizate și se
desfășoară afacerile.
O experiență
antreprenorială de
durată a
mediatorului vine
întotdeauna cu
beneficii. O trebuință
obligatorie este
exercițiul ascultării
active. Aceasta este
ușor de verificat. 
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În urmă cu zece ani, aţi
creat site-ul
www.aegrm.ro. Care sunt
particularităţile domeniului
de nişă pe care aţi ales să
activaţi?
Domeniul AEGRM este
extrem de dinamic. Arhiva
Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare – AEGRM
constituie un sistem de
evidenţă a priorităţii ipotecilor
mobiliare şi de publicitate,
structurat pe persoane şi
bunuri, care asigură
înregistrarea operaţiunilor
privind ipotecile mobiliare, a
operaţiunilor asimilate
acestora, a altor drepturi
prevăzute de lege, precum şi
publicitatea operaţiunilor
juridice prevăzute de lege, în
consecinţă totul trebuie să
funcţioneze perfect.
Activăm în acest domeniu din
2003, fiind printre primele
companii care oferă astfel de
servicii. Prin urmare, avem o
expertiză de zece ani în
domeniul Arhiva Electronică
de Garanţii Reale Mobiliare -
AEGRM, atuurile noastre
fiind dinamismul şi
seriozitatea cu care soluţionăm
fiecare cerere. Astăzi, suntem
unul dintre cele mai mari
cabinete autorizate pentru
înregistrări în Arhiva
Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare - AEGRM din
România şi oferim o gamă
complexă de servicii din
domeniul AEGRM instituţiilor
financiare bancare şi
nebancare, persoanelor
juridice şi fizice.

Recent, aţi finalizat
procesul de rebranding. În
ce a constat acesta şi de ce a
fost nevoie de un astfel de
demers?

Procesul de rebranding a
cuprins atât schimbarea logo-
ului, care exprimă mult mai
bine valorile cabinetului, cât şi
grafica şi conţinutul site-ului
cabinetului: www.aegrm.ro,
care acum are o imagine mult
mai prietenoasă, facilităţi de
navigare îmbunătăţite şi un
conţinut optimizat, care
răspunde mult mai bine
nevoilor clienţilor.
Astfel, ca urmare a procesului
de rebranding, site-ul
AEGRM.ro este mult mai
dinamic, are o arhitectură a
informaţiilor mai atractivă şi
un conţinut mult mai adaptat
nevoilor clienţilor. Totodată,
pagina web s-a apropiat mai
mult de clienţii AEGRM,
introducând elementele de

comunicare social media:
Facebook, Linkedin şi Twitter,
dar şi o zonă de chat şi forum.
Prin urmare, cei care au
nelămuriri referitoare la
serviciile cabinetului sau au
nevoie de informaţii
suplimentare referitoare la un
anumit serviciu, pot
interacţiona foarte uşor cu
echipa AEGRM.ro.
Schimbarea a venit ca urmare
a dezvoltării pieţei de profil,
dar şi a creşterii nevoilor
clienţilor pentru servicii
referitoare la Arhiva
Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare. Consumatorul
român îşi petrece astăzi
majoritatea timpului online şi
caută facilităţi cu ajutorul
cărora să-şi rezolve uşor toate
problemele. Noi am răspuns
acestor nevoi şi am creat toate
premisele pentru a deveni
prima opţiune, atunci când
este vorba de înscrierea în
Arhiva Electronică de
Garanţii Reale Mobiliare a
avizelor de ipotecă mobiliară,
rapoarte referitoare la
creditori, debitori şi bunurile
înregistrate în AEGRM şi
altele.

Care sunt cele mai
importante proiecte în care
echipa AEGRM.ro a fost
implicată?

Am asistat la procesul de
modernizare a domeniului
AEGRM prin trecerea de la
forma olografă la cea
electronică, prin folosirea
certificatelor digitale,
cunoscute publicului sub
denumirea de semnătură
electronică.
Nu aş putea numi proiecte
ceea ce realizăm noi, însă a
fost şi este o provocare să poţi
oferi servicii de cea mai bună
calitate unor clienţi, de la
persoane fizice, cabinete de
avocatură, până la corporaţii.
Am mizat întotdeauna pe
soluţii software personalizate
pentru cabinetul meu şi am
dezvoltat aplicaţii care faci -
litea ză desfăşurarea activităţii.
Aplicaţiile dezvoltate respectă
toate cerinţele legale. Spre
exemplu, aplicaţia AEGRM.ro
Formulare permite
utilizatorului să realizeze un
număr foarte mare de
formulare printr-un singur
click. 
Unul dintre cele mai
provocatoare proiecte a fost
implementarea ISO 9001 :
2008 Sistemul de
Management al Calităţii şi
ISO 27001 : 2005 Sistemul de
Management al Securităţii
Informaţiei în cadrul Bara A.
Ciprian – Cabinet de avocat.

Anca CHILOM

AM ASISTAT LA PROCESUL 
DE MODERNIZARE A DOMENIULUI AEGRM 
PRIN TRECEREA DE LA FORMA 
OLOGRAFĂ LA CEA ELECTRONICĂ
Interviu cu Av. CIPRIAN BARA, General Manager, Aegrm.ro
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VARUJAN VOSGANIAN, 
MINISTRUL ECONOMIEI:
“PENTRU A REDUCE
DECALAJELE, ROMÂNIA
TREBUIE SĂ AIBĂ O
CREȘTERE DE PESTE
2%”

Ministrul Economiei,
Varujan Vosganian, a
declarat că România trebuie
să aibă o creştere mai mare
de 2% a PIB pentru a
diminua decalajele faţă de
alte ţări europene. „Avem
două paliere pe care
economia românească
funcţionează şi două pe
care prezintă
vulnerabilităţi. Ea
funcţionează pe zona
industriei şi pe zona
exporturilor şi are
vulnerabilităţi pe zona
consumului şi pe cea a
investiţiilor. „Vă întrebaţi
cum se poate una fără
cealaltă. Imaginaţi-vă că
faţă de 2008 exportăm, ca
ordin de mărime, vreo 13 -
14 miliarde euro în plus.
Până în 2008 exporturile
erau de vreo 32 miliarde
euro, iar astăzi sunt 45 - 46
miliarde euro şi se apropie
chiar de 50 miliarde euro,
ceea ce este semnificativ.
Vă întrebaţi cum merge
industria fără investiţii.
Industria merge astăzi ca
remanenţă pentru ce s-a
întâmplat până în 2008”, a
spus Varujan Vosganian. 
În acelaşi timp, răspunzând
unei întrebări, ministrul
Vosganian a arătat că dacă
România absoarbe fondurile
europene într-un ritm
mulţumitor, creşterea
economică tinde spre 4%.
„Maximul spre care putem
merge fără să existe un risc

de încălzire economică şi de
periclitare a echilibrelor
externe cont curent - cont
comercial este de 4%. Dacă
absorbim fondurile europene
într-un ritm mulţumitor şi
având în vedere şi
dimensiunea structural
românească, PIB-ul
structural, creşterea
economică pentru România
spre care trebuie să tindem
este de circa 4%”, a spus
Varujan Vosganian.

MIRCEA GROȘARU, 
DEPUTAT, MEMBRU ÎN 
COMISIA JURIDICĂ A 
CAMEREI DEPUTAȚILOR:
“CODUL INSOLVENȚEI
NU POATE EXISTA FĂRĂ
LEGEA FALIMENTULUI
PERSONAL”

Deputatul Mircea Groșaru a
apreciat că este nevoie de
un Cod al Insolvenţei,
pentru ca legislaţia să fie
armonizată cu Noul Cod

Civil și Noul Cod de
Procedură Civilă. Acesta a
mai subliniat că legea
insolvenţei ar putea intra în
vigoare de la 1 ianuarie
2015 și că, în același timp,
trebuie adoptat\ și Legea
falimentului personal.
Parlamentarul a subliniat că
FMI și băncile comerciale
nu acceptă o asemenea lege,
dar că, prin discuţii,
lucrurile pot ajunge pe un
făgaș normal.

ROMÂNIA TREBUIE 
SĂ AIBĂ O CREȘTERE A PIB-ULUI 
MAI MARE DE 2%
Legal Magazin și Business Mark au organizat joi, 19 septembrie 2013, la Hotel Howard Johnson din
București, conferința „Risk Management în finanţarea companiilor româneşti”, în parteneriat cu
Ministerul Economiei, SIF Muntenia, SAI Muntenia Invest și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA.
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MIRCEA DUȘAN, 
PREȘEDINTE, ASOCIAȚIA 
ROMANIAN BUSINESS 
ACCELERATOR : 
„ESTE NECESAR UN
FOND AL STATULUI
PENTRU START-UP-URI”

Omul de afaceri Mircea
Dușan a pus accentul pe
nevoia de a ajuta financiar
start-up-urile pentru a
încuraja tinerii să rămână în
ţară. El a dat exemplul a
cinci start-up-uri înfiinţate în
2012 care au pornit cu circa
5.000 euro și care au fost
vândute, în acest an, cu 1,5
milioane euro, unor firme
precum Google și Twitter.

PRO ȘI CONTRA FONDURILOR
EUROPENE

Secretarul general al
Asociaţiei Oamenilor de
Afaceri din România
(AOAR), Cristian Pârvan,  a
criticat modul în care
birocraţia din România
împiedică accesul IMM-
urilor, dar și firmelor mari la
fondurile europene, prin

răspunsurile întârziate sau
chiar ignorarea cererilor
acestora. Vicepreședintele
CNIPMMR, Liviu Rogoji na -
ru, a atras atenţia că firmele
vor avea mai greu acces la
finanţare de la bănci după
aplicarea regulilor Basel III.
Mircea Cârlan, Manager
Public, AM POS CCE –
Autoritatea de Management
pentru Programul
Operaţional Sectorial
„Creșterea Competitivităţii

Economice” a prezentat
lecţiile absorbţiei fondurilor
europene în exerciţiul
bugetar comunitar 2007-
2013 pentru ca greșelile să
nu mai fie repetate în exer -
ciţiul bugetar 2014-2020.
Laurian Lungu, Managing
Partener, Macroanalitica, a
declarat că fondurile
europene pot face uneori
mai mult rău decât bine. El a
amintit de investirea unor
sume importante în

infrastructura unei
universităţi din Spania, care
acum se confruntă cu lipsa
studenţilor.
Marian Trifu, Director,
Direcţia Dezvoltare Export,
Ministerul Economiei, a
amintit faptul că firmele pot
avea acces la finanţări prin
export, în condiţiile în care
afacerile lor pe piaţa internă
sunt afectate de consumul
redus. 

Mircea FICA
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Institutul Naţional pentru
Pregătirea Practicienilor în
Insolvenţă (INPPI) și

Facultatea de Drept a
Universităţii din București, cu
sprijinul Uniunii Naţionale a
Practicienilor în Insolvenţă
din România (UNPIR), au
organizat în zilele de 4 și 5
octombrie 2013, prima ediţie
a Conferinţei Naţionale de
Insolvenţă. 
În contextul aprobării de către
Guvern, a OUG nr. 91 privind
procedurile de prevenire a
insolvenţei și de insolvenţă,
cei peste 650 de practicieni în
insolvenţă și invitaţi care s-au
întâlnit în Aula Magna a
Facultăţii de Drept din
București au avut parte de
două zile de discuţii,
argumentaţii ale prevederilor
cu caracter de noutate, dar și
de prezentări care au îmbinat
în mod fericit aspectele
teoretice și practice ale
acestuia. 
În sesiunea de deschidere a
conferinţei au luat cuvântul
reprezentanţi ai instituţiilor
organizatoare, precum și
reprezentanţi de marcă ai unor
instituţii precum Institutul
Naţional al Magistraturii,
Buletinul procedurilor de
insolvenţă, Registrul
Comerţului, Uniunea
Naţională a Barourilor din
România, Banca Naţională a
României. 
Astfel, toţi cei prezenţi și-au
exprimat surprinderea în
legătură cu prevederile nou-
introduse și au detaliat
impactul negativ al acestora
în economie și în rândul
practicienilor în insolvenţă. 
„Aprobarea prin OUG a
procedurilor de prevenire a
insolvenţei și de insolvenţă cu
doar două zile înainte de

debutul Conferinţei a
schimbat destul de mult
scenariul Conferinţei
Naţionale de Insolvenţă,
mutând accentul de pe
aspectele teoretice și practice
pe care ne propusesem să le
dezbatem împreună cu
participanţii, spre schimbările
neașteptate pe care le propune
noul act normativ. Am fost
luaţi prin surprindere atât de
noile prevederi ale Codului,
cât și de termenul
extraordinar de scurt în care
acesta intră în vigoare – adică
în nici 20 de zile. Nu consider
că o soluţie prin care se
aruncă în apă cei care nu știu
să înoate este potrivită în
acest caz, când miza este atât
de mare pentru economia
României, însă vom încerca
să facem faţă tuturor
provocărilor“, a declarat

Simona Maria Miloș,
Președinte al INPPI.
„Din păcate, Codul nu a ieșit
așa cum ar fi trebuit, printr-o
lege aprobată în parlament, în
urma unor discuţii asupra
fiecărui punct inclus în proiect
și nu printr-o ordonanţă care
intră în vigoare în trei
săptămâni. S-au făcut
modificări importante la acest
Cod în ședinţa de guvern de
miercuri, printre care
reducerea termenului alocat
reorganizării de la 3 ani la un
an – fapt care va duce la
dispariţia aproape în totalitate
a planurilor de reorganizare.
În Franţa termenul este de 10
ani, iar în SUA și în alte ţări
europene nu există un termen
determinat. Dacă nu vom
reuși să îndreptăm această
propunere, se va înrăutăţi
raportul dintre falimente și

reorganizări. O altă
modificare semnificativă este
posibilitatea executării silite
în afara procedurii insolvenţei
a creanţelor bugetare născute
în timpul procedurii, pe toate
bunurile fără să se ţină seama
că o parte din bunuri servesc
drept garanţii pentru bănci.
Tot la fel, prin creșterea
procentului de la 30% la 50%
din total masă credală pentru
aprobarea planului de
reorganizare, înseamnă, de
fapt, că niciun plan de
reorganizare nu va putea fi
aprobat fără recuperarea în
întregime a creanţei bugetare.
În opinia mea, toate aceste
prevederi – care, de altfel, se
aplică și procedurilor în curs –
vor duce la blocarea
reorganizării, inclusiv pentru
societăţile care au angajaţi.
Acestea vor fi practic nevoite
să concedieze angajaţii. În
plus, a fost introdusă o
prevedere conform căreia se
ridică licenţa firmelor din
domeniul audio-vizual până la
depunerea unui plan de
reorganizare, iar această
acţiune poate dura câteva luni.
Dacă se întrerupe emisia, este
imposibil de crezut c\
societatea își va mai putea
relua activitatea”, a spus Arin
Octav Stănescu, Președinte
UNPIR și Expert-cheie în
cadrul echipei de consultanţi

CODUL INSOLVENȚEI –
“VEDETA” PRIMEI EDIȚII 
A CONFERINȚEI NAȚIONALE 
DE INSOLVENȚĂ 
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care a elaborat proiectul
Codului Insolvenţei.
„Ceea ce mă îngrijorează din
cele aflate ieri și astăzi în
cadrul Conferinţei Naţionale
de Insolvenţă sunt șansele
reduse de reorganizare
judiciară a companiilor aflate
în insolvenţă, nu numai din
cauza scurtării perioadei în
care se poate implementa un
plan de reorganizare, ci și a
condiţiilor și modului în care
va fi votat planul. Această
modificare va duce cu
siguranţă la o scădere a
posibilităţilor reale de
reorganizare judiciară și la
salvarea efectivă, de succes, a
întreprinderii de la faliment.
Dar mai cu seamă, va pune o
presiune extremă asupra
procedurilor de preinsolvenţă
care, până acum, nu și-au
demonstrat eficienţa. De
asemenea, mă îngrijorează
faptul că, creditorii, mai ales
cei garantaţi, sunt puși într-o
poziţie defavorabilă în raport
cu debitorul, dar și faptul că
suspendarea procedurii de
executare silită ar urma să
opereze numai pentru o
anumită categorie de
creditori”, a declarat Mirela
Iovu, Vicepreședinte CEC
Bank.
„Dacă gândim pozitiv și
credem că se pot face
reorganizări judiciare într-un
an, înseamnă că economia
noastră are numai cazuri
simple. Practic, situaţia se
ameliorează din ce în ce mai
rău”, a spus Stan Tîrnoveanu,
Partener, ZRP Insolvency
SPRL.
„Vestea cea mai
înspăimântătoare este aceea
că există o dispoziţie
tranzitorie care declară că
această nouă reglementare ce

intră în vigoare pe 25
octombrie se va aplica și
procedurilor în curs.
Proceduriștii știu că normele
de procedură - și doar acestea
- se aplică și procedurilor în
curs. Va trebui ca prin
judecătorii sindici să vedem
dacă această reglementare
privește și dreptul substanţial
sau doar procedurile. Spre
exemplu, să vedem dacă
reducerea numărului de ani pe
durata cărora se poate
desfășura planul de
reorganizare de la 3+1 la 1+1
este o normă de procedură sau
normă substanţială. Dacă este
o normă substanţială nu se va
putea aplica retroactiv pentru
că este o încălcare a
Constituţiei”, a declarat
Gheorghe Piperea, Profesor
Universitar la Facultatea de
Drept București și Partener
Coordonator la Piperea și
Asociaţii.
În plus, cel mai des
menţionate teme de discuţie
atât în prezentările lectorilor
cât și în intervenţiile
moderatorilor sau ale
participanţilor, au fost câteva
dintre propunerile introduse
direct prin OUG, care nu
aparţin consorţiului care a
lucrat la elaborarea Codului,

printre care se numără: 
1. Introducerea în sfera de
aplicare a procedurilor de
insolvenţă a regiilor
autonome, în condiţiile în
care regiile autonome
trebuiau introduse în Cod de
către consultant ulterior,
după o atentă evaluare;
2. Scăderea perioadei de im -
ple mentare a planului de re or -
 ganizare de la 3 ani la 1 an.*
3. Ridicarea procentului de
aprobare a planului de
reorganizare de la 30% din
total masă credală la 50%*
*(cele două propuneri dimi -
nuează într-o foarte mare
măsură șansele de redresare);
4. Introducerea prevederii
potrivit căreia deschiderea
procedurii insolvenţei nu
suspendă executarea silită
din partea creditorilor
deţinători de creanţe curente. 
*Această prevedere încalcă
principiul caracterului
concursual și colectiv al
procedurilor de insolvenţă
prin posibilitatea acordată
creditorilor, în chip
individual, să execute silit
debitorul prin acţiuni
paralele procedurii
insolvenţei. În plus, nu va
mai exista nicio protecţie a
Tribunalului în cazul

insolvenţei debitorului.
5. Posibilitatea suspendării
licenţei de emisie a celor
aflaţi sub incidenţa legii
audio-vizualului. 
*se suspendă de drept;
6. Eliminarea dispoziţiei
potrivit căreia „orice
limitări, interdicţii sau altele
asemenea, introduse prin
legi speciale sau clauze
contractuale, pentru motivul
deschiderii procedurii insol -
venţei sunt nule de drept”;
7. Ridicarea procentului de
omologare a concordatului
preventiv de la 80% la 90%.

Pe lângă temele de discuţie
abordate anterior, au mai fost
aduse în discuţie și subiecte
mai tehnice, precum: acţiunile
revocatorii falimentare,
preluarea controlului compa -
nii lor prin intermediul unui
plan de reorganizare,  insol -
ven ţa unităţilor administrativ-
teritoriale. Argumente pro și
contra raportate la prevederile
OUG 46/2013, noutăţile
aduse de Codul Insolvenţei în
scopul eficientizării
procedurii.
Cel mai emoţionant moment
al conferinţei a fost cel
dedicat Prof. Univ. Dr. Ion
Turcu, părintele insolvenţei în
România. Pentru activitatea sa
în domeniul insolvenţei, încă
de pe vremea când exista o
singură lege proaspăt ieșită
din Parlamentul României,
când nu existau dosare,
jurisprudenţă sau doctrine. În
acea vreme, cartea sa era
singurul instrument disponibil
judecătorilor sindici și
avocaţilor. Pentru toate aceste
motive, prof. Turcu a primit
diploma de excelenţă din
partea INPPI.

Anca Chilom
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Conferinţa ,,Perspective și
Provocări în Control Intern’’
organizată, pe 17 octombrie
2013,  de Institutul de
Control Intern în colaborare
cu firma de audit și
consultanţă Deloitte, a oferit
participanţilor informaţii utile
și relevante despre
managementul adecvat al
riscurilor și implementarea
unui sistem de control intern
eficace, cu abordări practice
atât din perspectiva
companiilor private, cât și
din perspectiva instituţiilor
de stat.
“La nivelul intern vrem să fim
și mai prezenţi în spaţiul
public, de accea am organizat
această conferinţă”, a
subliniat președintele
Institutului de Control Intern,
Cosmin Șerbănescu. 
Printre prezentările de la
conferinţă s-a numărat și cea
a Svetlanei Mureșan de la
Curtea de Conturi.
Prezentarea intitulată

“Evaluarea Curţii de Conturi
privind controlul intern în
instituţiile publice” a fost
structurată astfel: scurtă
prezentare a activităţii Curţii
de Conturi; modul în care este
evaluat controlul intern în

cadrul misiunilor de audit
extern; evaluarea riscurilor de
audit; concluziile generale ale
Curţii de Conturi privind
situaţia controlului intern în
sectorul public în anul 2012. 
Paula Lavric, Senior Manager

în Departamentul de
gestionare a riscurilor de la
Deloitte a prezentat “Crearea
unei culturi de toleranţă zero
faţă de fraudă și corupţie”.
“Corupţia este mai mult decât
mită, înseamnă și extorcare,
fraudă la licitaţii, spălare de
bani, spionaj intercorporatist.
Corupţia implică costuri
economice, dar și sociale”, a
evidenţiat Lavric. 
Evenimentul din 17
octombrie a reunit specialiști
cu experienţă și recunoaștere
în domeniile controlului
intern, managementul riscului,
auditului intern, auditului
public intern, auditului extern,
conformitate, guvernanţă,
IT&C.

,,PERSPECTIVE ȘI PROVOCĂRI ÎN CONTROL 
INTERN’’, O CONFERINȚĂ DEDICATĂ 
PROFESIONIȘTILOR ÎN CONTROL INTERN

Săptămânalul de afaceri în
limba engleză, Business
Review, a organizat,
miercuri, 16 octombrie 2013,
Legal Updates, prima
conferinţă care a dezbătut
principalele modificări
apărute în urma recentei
adoptări a Noului Cod al
Insolvenţei. Conferinţa a fost
urmată de o sesiune de trei
workshop-uri (susţinute de
societăţile Noerr, Gruia
Dufaut și ZRP Insolvency),
care au tratat măsurile
complexe din noua legislaţie.  
Evenimentul a fost onorat de
prezenţa domnului Florin
Moţiu, secretar de stat în
Ministerul Justiţiei, care a
vorbit despre noutăţile

survenite în Noul Cod al
Insolvenţei. Stoparea
măsurilor abuzive în materie
de deschidere a procedurii
insolvenţei și a votării
planului de reorganizare sunt
doar două dintre cele mai
semnificative modificări
prevăzute în noul cod.
În cadrul conferinţei
organizate de Business
Review au mai vorbit
următorii practicieni în
insolvenţă: Simona Miloș,
Președinte, INPPI; Andreea
Deli, Partener, Deli &
Asociaţii; Irina Șarcane,
Partener, Five Advisory
Group; Diana Rizea, Asociat,
Noerr;  Stan Tîrnoveanu,
Partener, ZRP Insolvency.

BUSINESS REVIEW 
A ORGANIZAT CONFERINȚA 
LEGAL UPDATES
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Interviu cu PROF. OVIDIU NICOLESCU, preşedintele Consiliului Naţional al Intreprinderilor Private Mici 
şi Mijlocii din România

ÎN ROMÂNIA AVEM  
CAMPIONI ECONOMICI

Devenit deja o tradiţie, CNIPMMR
organizează, şi în acest an, Topul
Naţional al Firmelor Private din
România. De ce este nevoie de
un astfel de eveniment pentru
mediul de afaceri local?
Într-adevăr, Topul Naţional al
Firmelor Private din România
organizat de CNIPMMR, care se
referă la situaţia din 2012, este cel
mai vechi din România, l-am
organizat pentru prima dată acum
21 de ani şi a continuat cu succes
de-a lungul timpului. 
Am organizat acest top în fiecare
an pentru că el este foarte impor ta nt
din mai multe puncte de vedere. În
primul rând, are menirea să scoată
în evidenţă faptul că în România
avem campioni economici, că aici
există întreprinzători şi manageri
foarte buni, care sunt competitivi
pe plan naţional şi internaţional.
Prin urmare, acest top are ca primă
menire să situeze în prim plan şi
să aducă aminte opiniei publice că
avem o clasă de întreprinzători şi
manageri performanţi. 
În al doilea rând, topul îşi propune
să contribuie şi la remodelarea cul -
turii naţionale, în sensul conştien -
tizării de către populaţie a impor -
tan  ţei rolului întreprinzătorilor şi
managerilor, pentru că, din păcate,
o parte foarte mare din populaţie
nu sesizează că locurile de muncă
care există, firmele care
funcţionează, se datorează în
primul rând întreprinzătorilor care
şi-au riscat banii şi le-au înfiinţat,
dar şi managerilor care, cu

eforturi, competenţe, uneori chiar
şi cu talent au reuşit să le ţină în
viaţă, să le dezvolte. Noi căutăm
ca lumea să înţeleagă acest lucru,
astfel ca atitudinea faţă de
întreprinzători şi manageri să fie
una pozitivă, constructivă şi nu de
răceală sau chiar ostilitate.
Şi, în al treilea rând, acest top vrea
să amintească factorilor de decizie
din România, în primul rând celor
politici şi administrativi, faptul că
există şi o competiţie economică,
mai ales că, de multe ori, aceste
foruri decizionale se ocupă de
sport, muzică etc., însă competiţia

cea mai importantă pentru fiecare
ţară, cea economică este lăsată,
din păcate, de multe ori deoparte.
Şi noi, prin acest top, la care, de
regulă, participă şi o parte din
liderii naţionali, ajută să se
sesizeze importanţa sectorului de
întreprinderi din România, în
special IMM-uri, dar noi, aici,
prindem şi firmele mari şi, cu
acest prilej să-i şi sensibilizăm
asupra necesităţii îmbunătăţirii
mediului de afaceri.

Cum este structurată această
lucrare complexă?
Topul are o structură sectorială şi
una teritorială. Structura sectorială
constă în faptul că avem un top la
nivel naţional pe categorii de
firme în funcţie de mărime
(microfirme, firme mici şi mijlocii
şi firme mari). Există un top
naţional pe sectoare de activitate
(codul CAEN) şi luăm în calcul
peste 100 de coduri CAEN, cele
mai importante, unde stabilim
clasamente între firmele care au
acelaşi obiect de activitate.
Structura teritorială se referă la
faptul că, pe lângă clasamentele
naţionale pe segmentele pe care
le-am amintit, avem şi clasamente
regionale, la nivelul fiecăreia
dintre cele opt regiuni ale ţării, dar
şi clasamente judeţene. 
În acest an, clasamentele au la
bază mai multe criterii. Un cla sa -
ment este realizat în funcţie de
productivitate, un factor determi -
nant al dezvoltării economice, un
altul în funcţie de cifra de afaceri,
care arată potenţialul economic şi
capacitatea de a produce şi de a
comercializa, un alt clasament este
în funcţie de profit. Va fi realizat şi
un clasament global în funcţie de
performanţe care adună aceste trei
criterii într-unul global. 
În plus, pentru performanţe
speciale, anumite domenii de mare
interes, precum cel al inovării, al

Topul Naţional al
Firmelor Private din
România organizat
de CNIPMMR, care se
referă la situaţia din
2012 este cel mai
vechi din România, 
l-am organizat
pentru prima dată
acum 21 de ani şi a
continuat cu succes
de-a lungul timpului. 



exporturilor, ecologic etc., acordăm
şi premii speciale. Premiile şi
clasamentele se stabilesc pe baza
unei metodologii foarte bine puse
la punct, care a fost rafinată pe
parcursul celor 21 de ani, iar pe
lângă aceste clasa men te naţionale,
regionale, judeţene, generale şi pe
sectoare de activitate, vom oferi şi
nişte premii speciale din partea
Uniunii Europene de Intreprinderi
Mici şi Mijlocii. De asemenea, vor
exista şi premii din partea
Asociaţiei Mon diale de
Intreprinderi Mici şi Mijlocii. 
Prin urmare, este o lucrare foarte
complexă, care se bazează pe un
efort foarte mare de culegere şi
analiză de date. Şi în acest an, la
fel ca în 2012, am beneficiat de
sprijinul Registrului Comerţului,
care ne-a furnizat datele primare. 

Care sunt noutăţile din acest an?
În primul rând, este vorba despre o
nouă locaţie de desfăşurare a
evenimentului, Ateneul Român. În
al doilea rând, spre deosebire de
anii precedenţi, festivitatea de
premiere a fost prelungită, astfel
că toţi cei care sunt clasaţi pe pri -
mele locuri vor fi premiaţi în sală.  
Şi, sigur, vom avea şi câteva
premii speciale în funcţie de ceea
ce vor demonstra analizele
calitative pe care le derulăm acum. 

Ce ne puteţi spune despre
problemele cu care se
confruntă IMM-urile?
Aceste probleme nu sunt noi, ele
sunt perene. Din păcate, ele au fost
amplificate şi acutizate de criza
din ultimii ani care a cuprins atât
România, cât şi Uniunea
Europeană. Orice dificultate, orice
ameninţare pentru IMM-uri este
generată de mai multe cauze. Dacă
vrem să creăm un mediu de
afaceri funcţional, predictibil şi,
ideal ar fi, să-l facem şi prietenos,
atunci noi trebuie să identificăm

cauzele care generează aceste
dificultăţi şi să acţionăm asupra
lor. Sigur, fiecare fenomen de
amploare în economie are multiple
cauze, astfel că nu poate fi rezol -
vat de la o zi la alta. Dacă ar fi fost
posibil aşa, economia mondială şi
cea din România ar fi arătat altfel.
Orice fenomen complex implică
acţiuni pe termen scurt, mediu şi
lung. Dacă ne referim la problema
accesului la credite, în opinia
noastră, aceasta implică mai multe
elemente care trebuie să fie
aplicate pentru ca fenomenul să se
amelioreze, pentru că, de rezolvat,
nu există posibilitatea în actualul
context naţional şi internaţional.
Prima problemă care se pune este
aceea ca băncile prezente în
România să folosească aceleaşi
abordări, proceduri şi aceeaşi
viziune ca în ţările-mamă. La noi,
la băncile care au capital austriac,
francez sau grecesc, dobânzile sunt
mult mai mari,
perioadele de
analiză şi
rezolvare a
dosarelor
mult mai
lungi şi
transparenţa
sensibil mai
redusă decât
în ţara-mamă.
Astfel, în
primul rând
trebuie ca băncile
să-şi alinieze
abordările din
România cu cele
din
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străinătate. Sigur, noi înţelegem că
aici, dat fiind riscul mai mare de
ţară, şi dobânzile trebuie să fie
ceva mai mari, dar nu se justifică
dobânzi duble faţă de ţările de
origine numai prin existenţa unui
grad de risc ceva mai ridicat pentru
România. E clar că în această
privinţă băncile pot face mult mai
mult. Sigur, una dintre problemele
mari ale băncilor din România este
că nu au suficienţi bani disponibili,
iar cu o parte din aceştia
împrumută statul, deoarece astfel
nu-şi asumă niciun fel de risc, şi
atunci, ele trebuie să-şi găsească
resursele necesare. 
Normal ar fi fost, dar din păcate,
în condiţii de criză aceasta s-a
diminuat sau chiar s-a anulat în
cadrul unei bănci, ca ele să
primească bani de la băncile-
mamă şi atunci lucrurile s-ar
simplifica şi s-ar ameliora pentru
mediul de afaceri. În acelaşi timp,
este foarte important ca şi
întreprinzătorii să-şi completeze
cunoştinţele şi atunci când se duc
la bancă să aibă o documentaţie
solid făcută, să aibă alături un
consultant care cunoaşte foarte
bine funcţiona li tatea şi
procedurile bancare, în aşa fel
încât modul în care se prezintă,
calitatea documentaţiei prezentate,
capacitatea de a dialoga cu
băncile să fie sensibil superioară. 
Trebuie acţionat de ambele părţi,
este clar că băncile trebuie să facă
un pas mare către IMM-uri, însă şi
întreprinzătorii/managerii trebuie
să-şi ridice competenţele, să-şi
amplifice capacitatea de a-şi
argumenta ideile şi planurile de
afaceri, pentru că numai prin
eforturile ambelor părţi se poate
obţine o anumită ameliorare a
situaţiei, absolut necesară, ţinând
cont de faptul că dinamica inves ti -
ţiilor în economia românească este
în scădere de 4-5 ani încontinuu. 

Mircea FICA

Este foarte
important ca
întreprinzătorii să-şi
completeze
cunoştinţele şi atunci
când se duc la bancă
să aibă o
documentaţie solid
făcută, să aibă
alături un consultant
care cunoaşte foarte
bine funcţiona li tatea
şi procedurile
bancare.







În urma anchetei sectoriale
privind piaţa lucrărilor de
construcţii de drumuri şi
autostrăzi, Consiliul
Concurenţei recomandă
autorităţilor contractante să
evite încheierea de acte
adiţionale la contractele
iniţiale. Consiliul Concurenţei
a constatat că există situaţii în
care, prin semnarea de acte
adiţionale, câştigătorul
licitaţiei (cel care oferă cel mai
mic preţ) negociază direct cu
autoritatea contractantă o nouă
valoare a lucrării. Această
valoare poate deveni mai mare
decât cea a ofertelor depuse

iniţial de concurenţii săi.
Astfel, în perioada iunie 2010
– iunie 2011, pentru 96 de
contracte de execuţie de
lucrări de construcţii de
drumuri şi de servicii au fost
încheiate 203 acte adiţionale,
din care 23 au fost modificate
din punct de vedere al valorii
contractelor.
Din cele 23 de contracte cu
valoare modificată, pentru 8
contracte valoarea iniţială a
fost mărită cu aproape 50%,
pentru alte 8 contracte
valoarea iniţială a crescut între
10% – 30%, iar 2 contracte de
lucrări au suferit modificări de

peste 50% din valoarea
iniţială.
În urma prelucrării datelor şi
informaţiilor puse la dispoziţie
de CNADNR, în România,
preţul mediu al unui km de
autostradă construit în zona de
şes este de 23,34 milioane
lei/km, iar cel al unui km de

autostradă construit în zona de
deal este de 20,87 milioane
lei/km, ambele peste nivelul
standardelor de cost.
În cadrul analizei s-a constat o
variaţie semnificativă a
preţurilor medii pe kilometru
de autostradă. Spre exemplu,
la zonă de şes, în România
preţurile au variat între
intervalul 2,68 milioane euro
(tronsonul Feteşti- Cernavodă)
şi 11,61 milioane euro
(varianta de ocolire Piteşti), în
Bulgaria între 2 milioane euro
(tronsonul Tracia – Nova
Zagora – Yambol) şi 2,8
milioane euro (Hemus – Sofia
şi Yana), iar în Polonia în
intervalul 4,6 milioane euro
(Zgorzelec – Krzyżowa) –
12,4 milioane euro (Zgorzelec
– Krzyżowa).

Compania Naţională de
Transport al Energiei
Electrice -Transelectrica a
semnat recent contractul de
intermediere cu Banca
Comercială Română, pentru
o emisiune inaugurală de
obligaţiuni corporative
negarantate, în valoare
totală de 200 de milioane
de lei, conform unui raport

remis Bursei de Valori
Bucureşti.
Emisiunea de obligaţiuni a
Transelectrica a fost
aprobată în Adunarea
Generală Extraordinară a
Acţionarilor din data de 30
septembrie 2013. Acţionarii
au aprobat în AGA din 30
septembrie un plafon de
900 milioane lei (203,1

milioane de euro)
pentru emisiuni de
obligaţiuni în perioada
2013-2017 atât în lei,
cât şi în valută.
Valoarea primei
emisiuni este de 200
milioane lei,
obligaţiunile vor avea
scadenţa pe 5 ani,
dobândă fixă.

TRANSELECTRICA 
IESE PE BURSĂ CU 
OBLIGAŢIUNI CORPORATIVE

O NOUĂ ORGANIZAŢIE 
PATRONALĂ ÎN INDUSTRIA 
ALCOOLULUI: SPIRITS ROMÂNIA
Cei mai mari producători şi importatori au luat decizia de a
înfiinţa asociaţia patronală a producătorilor şi importatorilor de
băuturi spirtoase denumită Spirits Romania. Asociaţia, în curs de
înfiinţare, va deveni membră spiritsEUROPE, cel mai important

patronat european din
industria băuturilor spirtoase,
având în componenţa sa 31
de asociaţii profesionale
naţionale din 25 de ţări,
precum şi pe cei mai
importanţi producători din

domeniu: Bacardi Martini, Beam Inc., Brown- Forman, Gruppo
Campari, Diageo, Moet Hennessy, Pernod Ricard şi Remy
Cointreau.
Asociaţia patronală Spirits Romania va juca un rol activ în
industrie, prin încurajarea cooperării între producătorii şi
importatorii băuturilor spirtoase din România, prin promovarea
rolului său la nivel macro-economic, încurajând sectorul să facă
faţă provocărilor cu care acesta se confruntă şi promovând
dialogul social constructiv cu autorităţile Statului.
Membrii Spirits Romania deţin în total o cotă de piaţă valorică de
peste 50% din totalul pieţei de băuturi spirtoase din România.
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UN NOU ACŢIONAR MAJORITAR 
LA PROCREDIT BANK ROMÂNIA

ANCOM propune reducerea
drastică a tarifelor maxime
de interconectare la
telefonie începând cu l
ianuarie 2014. Astfel, tariful
maxim pentru terminarea
apelurilor la puncte fixe ar
putea să scadă de la 0,67
eurocenţi/minut la 0,15
eurocenţi/minut, iar tariful
maxim pentru terminarea
apelurilor la puncte mobile
de la 3,07 eurocenţi la 0,86
eurocenţi/minut.
Tarifele maxime vor deveni
obligatorii pentru toţi
furnizorii de reţele din
România, identificaţi cu
putere semnificativă pe
pieţele de terminare a
apelurilor la puncte fixe şi
mobile din România,
respectiv 51 de furnizori de
reţele fixe şi 6 furnizori de
reţele mobile.
Potrivit ANCOM,
consumatorii români plătesc

în prezent unul dintre cele
mai mici tarife medii la
nivelul Uniunii Europene –
1,9 eurocenţi/minut.
Tariful de terminare
reprezintă preţul plătit pe
piaţa de gros de un furnizor
de servicii de telefonie
operatorului în reţeaua
căruia sunt terminate
apelurile efectuate de proprii
utilizatori. Întrucât acest

preţ se regăseşte în tariful
perceput utilizatorului final
care iniţiază apelul,
practicarea unor tarife de
terminare excesive în raport
cu costurile furnizării
eficiente a serviciilor poate
prejudicia concurenţa la
nivelul pieţei de telefonie şi
denaturează
comportamentul de consum
al utilizatorilor.

ProCredit Holding a încheiat cu succes
preluarea acţiunilor ProCredit Bank
România. În urma acestui proces, ProCredit
Holding a devenit acţionarul majoritar al
băncii. International Projekt Consult GmbH
(IPC) a rămas acţionar minoritar al băncii.
Această preluare de acţiuni face parte dintr-o
strategie de consolidare globală prin care
ProCredit Holding, compania-mamă
germană a grupului ProCredit, a preluat

pachetele minoritare de acţiuni în toate
băncile ProCredit.
Grupul ProCredit este compus din 22 de
instituţii financiare – o bancă în Germania,
11 instituţii în Europa de Est, 7 în America
Latină şi 3 în Africa. Printre acţionarii
ProCredit Holding se numără compania de
consultanţă IPC, Fundaţia DOEN, IFC, KfW
şi FMO. Aceşti acţionari vor continua să se
implice îndeaproape în activitatea ProCredit
Bank România prin intermediul holding-
ului.
ProCredit Bank România a fost înfiinţată în
2002. Finalizând anul 2012 cu rezultate
financiare bune, la mijlocul lui 2013 banca
şi-a consolidat un portofoliu stabil de credite
active de 240 milioane euro şi un portofoliu
de depozite atrase de la clienţi de 192
milioane euro.

LIBRA INTERNET
BANK A DESCHIS
O SUCURSALĂ
DEDICATĂ
FIRMELOR MARI
La un an după separarea activităţii
dedicate companiilor mari de cea
pentru clienţii IMM prin crearea
Diviziei Large Corporate, Libra
Internet Bank inaugurează o
sucursală specializată în
operaţiuni şi consultanţă bancară
pentru companiile cu o cifra
anuală de afaceri de peste 40
milioane lei. Noua sucursală
„Regina Elisabeta” este uşor
accesibilă, fiind situată în centrul
Capitalei, pe bulevardul cu acelaşi
nume la numărul 63, în zona
Parcul Cişmigiu – Liceul

„Gh.Lazăr” (telefon 031 405 21
66, 0374 461 013, fax 031 405 21
69). Printre clienţii mari ai bancii
se află nume din Top 10 companii
din România după cifra de
afaceri, care au ales Libra Internet
Bank în special pentru rapiditate
în operare: în timp ce pe piaţa
bancară durata analizei şi
aprobării unei solicitări de
finanţare poate depăşi o lună,
Libra Internet Bank evaluează
dosarele de credit în maxim 10
zile lucrătoare.
Soluţiile de finanţare pentru
companii mari oferite de Libra
Internet Bank sunt diversificate,
cuprinzând credite pentru
investiţii, scontare de facturi şi
alte instrumente, linii de credit,
precum şi refinanţări sau scrisori
de garanţie bancară.

TARIFELE LA TELEFONIE
AR PUTEA SCĂDEA
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UN NOU DIRECTOR FINANCIAR LA ORANGE
Începând cu septembrie
2013, Diego Martinez Lopez
este noul Director Financiar
al Orange România, anunţă
compania, într-un comunicat
de presă.
Diego Martinez Lopez a
preluat responsabilităţile de
la Ludovic Pech, care a fost
numit Director Financiar la
Mobistar, Belgia, după ce,
timp de 3 ani, şi-a adus o
contribuţie importantă la
îmbunătăţirea performanţei
financiare a Orange
România.

Cu o experienţă bogată în
domeniul financiar, Diego
Martinez Lopez (foto) a
coordonat numeroase
programe strategice de
eficienţă şi de transformare
în cadrul Grupului Orange şi
a dezvoltat modele de
business pentru lansarea de
noi servicii şi tehnologii,
precum servicii TV şi reţele
broadband de mare viteză.
De la sfârşitul anului 2009
şi-a început activitatea la
sediul central din Paris al
Grupului Orange, unde a

ocupat funcţia de
Vicepreşedinte al
departamentului Business
Performance and
Controlling, în cadrul

diviziei Home &
Convergence a Grupului
Orange. Din această poziţie,
a condus şi a monitorizat
activităţile Grupului legate
de servicii fixe, internet şi
convergenţă.
Diego Martinez Lopez s-a
alăturat Grupului Orange în
anul 2000, la Orange Spania,
unde a ocupat mai multe
poziţii importante, printre
care cele de Director ale
Departamentelor de
Controlling şi Financial
Planning.

Bunurile societăţii S.C. Aversa S.A., cu
excepţia creanţelor şi disponibilităţilor
băneşti, au fost adjudecate de consorţiul
format din companiile S.C. Blue Diamond
Estate şi S.C. Autoplast Engineering
pentru suma de 17,3 milioane euro
(exclusiv TVA), în cadrul licitaţiei
organizate de lichidatorul judiciar al S.C.
Aversa S.A. – consorţiul format din RVA
INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L. şi
ACTIV LICHIDATOR IPURL.
“Am fost extrem de atenţi la respectarea
tuturor obligaţiilor prevăzute în
regulamentul de vânzare, în special la cele
referitoare la menţinerea numărului de

angajaţi şi la continuarea activităţilor de
producţie specifice întreprinderii
bucureştene“, afirmă preşedintele AAAS
(Autoritatea pentru Administrarea
Activelor Statului), Adrian Volintiru,
reprezentantul creditorului majoritar
Aversa.
Cumpărătorii se obligă să menţină
producţia societăţii în următorii 3 ani,
numărul de angajaţi existent (aproximativ
200), să continue şi să respecte obligaţiile
ce rezultă din contractele şi relaţiile
parteneriale existente şi să nu înstrăineze
mărcile şi brevetele înregistrate de Aversa
cel puţin 3 ani. Pe lângă dovezile de
bonitate fiscală, participanţii au trebuit să
facă dovada că în ultimii 5 ani au
desfăşurat activităţi de producţie specifice,
respectiv fabricarea de echipamente,
maşini grele şi unelte industriale.
Înfiinţată în 1882, S.C. Aversa S.A. este
unul dintre cei mai importanţi producători
de pompe centrifuge şi axiale din Europa
Centrala şi de Est. De asemenea, este
singura fabrica din România care are ca
obiect de activitate cercetarea, proiectarea
şi fabricarea de pompe.

AVERSA A FOST VÂNDUTĂ ROMARM
A ÎNCHEIAT 
UN CONTRACT 
CU MAROCUL
Compania Naţională ROMARM a
încheiat recent un contract de
expertiză în valoare de 8,5
milioane euro cu Administraţia
Apărării Naţionale din Regatul
Maroc.
Durata contractului este până în
primăvara anului viitor (martie-
aprilie). Documentul asigură
încărcarea capacităţii de producţie
integrală a Uzinei Mecanice Cugir.
Totodată, contractul deschide noi
oportunităţi pentru furnizarea de
alte produse: sisteme complete de
armament şi muniţie.
C.N. ROMARM, cu o structură de
tip holding, este cel mai important
operator economic din industria de
apărare cu capital de stat, şi se află
în directa coordonare şi
administrare a Ministerului
Economiei, în ceea ce priveşte
cercetarea, dezvoltarea, producţia
şi comercializarea produselor şi
echipamentelor militare.
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FONDURILE DE PENSII AU ACTIVE 
DE PESTE 3 MILIARDE EURO

David Gedlička (foto), 
35 de ani, este noul CEO al
Porsche Finance Group
(PFG) începând cu luna
septembrie 2013. După mai
bine de un an în România,
Christoph Binder va prelua
noi responsabilităţi în cadrul
grupului, în calitate de
General Manager al Porsche
Bank Group în America de
Sud.
Anterior preluării funcţiei de
CEO al Porsche Finance
Group România, David
Gedlička a ocupat poziţia de
CFO al PFG Ungaria timp
de 2 ani şi jumătate.
„Aştept cu interes să lucrez
împreună cu echipa locală
pentru a menţine poziţia de
lider a Porsche Finance
Group în finanţarea auto din
România. Creşterea
satisfacţiei clienţilor şi
îmbunătăţirea continuă a
serviciilor noastre rămân o
prioritate pentru noi.
Totodată, ne dorim ca toţi
clienţii noştri, existenţi şi
potenţiali, să se regăsească în

zona de confort pe care şi-o
doresc atunci când decid să
îşi finanţeze maşina apelând
la serviciile Porsche Finance
Group România”, a declarat
David Gedlička, CEO al
Porsche Finance Group.
De naţionalitate slovenă, D.
Gedlička a studiat ştiinţe
economice la Facultatea
Maribor, Slovenia, şi s-a
alăturat grupului Porsche în
anul 2004. Începând cu anul

2007, Gedlička a ocupat
funcţii de conducere în
cadrul PFG Slovenia şi PFG
Ungaria.
Începând cu luna septembrie
a acestui an, David Gedlicka
s-a mutat la Bucureşti şi va
coordona activităţile Porsche
Finance Group România din
poziţia de CEO, lucrând
alături de Andreas Zoeller,
care îşi continuă activitatea
de CFO al Grupului.

Fondurile de pensii private administrează
active nete de peste 3,02 miliarde euro şi au
6,3 milioane de participanţi (conturi

individuale), potrivit datelor Asociaţiei
pentru Pensiile Administrate Privat din
România (APAPR). Fondurile de pensii
private obligatorii (Pilonul II) au ajuns, la 1
octombrie 2013, la un număr total de 5,95
milioane de participanţi, dintre care numărul
celor care primesc lună de lună contribuţii
virate de către Casa Naţionala de Pensii
Publice (CNPP) a ajuns la 3,6 milioane.
De la lansare, fondurile de pensii obligatorii
au primit în administrare de la CNPP,
contribuţii brute totale în valoare de 10,47
miliarde lei, la care s-au adăugat 2,28
miliarde lei câştigul investiţional net.

INSPECŢIA 
FISCALĂ 
LA IMM-URI SE VA
EFECTUA O DATĂ
LA TREI ANI

Inspecţia fiscală la IMM-uri se
va efectua o singură dată într-o
perioadă de trei ani, potrivit
unei ordonanţe adoptate într-o
ședinţă de Guvern de la
sfârșitul lunii august.
Actul normativ prevede
instituirea obligativităţii
evaluării ex-ante a impactului
economic al actelor normative
asupra IMM-urilor, evaluare
care va fi însoţită de propuneri
de soluţii alternative, precum şi
prin sprijinirea dezvoltării
sistemului educaţional de
promovare a culturii şi
competenţelor antreprenoriale.
Ordonanţa prevede sprijinirea
şi susţinerea formării
profesionale a adulţilor în
vederea creşterii calităţii
resurselor umane necesare
IMM-urilor, dar şi acordarea de
facilităţi fiscale IMM-urilor
pentru primul an fiscal de la
înregistrarea în Registrul
Comerţului.
“Ordonanţa adoptată de Guvern
transpune în legislaţia
românească documentul
strategic “Small Business Act”
for Europe adoptat de Comisia
Europeană în anul 2008 şi
revizuit în 2011. Acest
document statuează zece
principii menite să ghideze
concepţia şi punerea în
aplicare, atât la nivelul UE cât
şi la nivelul statelor membre, a
politicilor de stimulare a
întreprinderilor mici şi
mijlocii”, se arată în
comunicatul Guvernului.

UN NOU CEO 
LA PORSCHE FINANCE
GROUP
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COLABORARE ROMTELECOM-BCR
Romtelecom şi BCR au
semnat recent un contract
pentru furnizarea de servicii
de suport local IT, la nivel
naţional, pentru cele peste
1.000 de puncte de prezenţă
ale băncii, reprezentând
aproximativ 21.000 de
echipamente. Contractul
consolidează parteneriatul
strategic dintre cele două părţi,
fiind complementar celui
semnat între Romtelecom,
COSMOTE România şi BCR
în 2011 pentru servicii telecom
integrate. Ca urmare a
câştigării procesului de
licitaţie organizat anul acesta
de către Banca Comercială

Română, Romtelecom a
început să furnizeze băncii
servicii de suport IT local.
Serviciul constă în repararea,
înlocuirea, instalarea şi
asigurarea de suport local
pentru echipamentele
hardware şi aplicaţiile

software ale băncii, dar şi
remedierea eventualelor
probleme apărute în
infrastructura clientului.
Pentru a furniza către BCR
serviciile solicitate,
Romtelecom dispune de o
echipă de până la 350 de

persoane care administrează,
de asemenea, necesităţile IT
ale întregului portofoliu de
clienţi pentru Serviciile IT
interne şi externe. Pe acest
segment, Romtelecom
furnizează suport, în prezent,
pentru aproximativ 50.000 de
echipamente, pentru peste 50
de clienţi.
Romtelecom şi COSMOTE
România furnizează BCR, de
asemenea, şi servicii integrate
de telefonie VoIP pe baza
tehnologiei CISCO, servicii
administrate VPN şi servicii
de voce şi date mobile prin
intermediul COSMOTE
România. 

Începând cu data de 1 octombrie 2013,
clienţii UniCredit Leasing care încheie
un contract de leasing financiar pentru
un autoturism, respectiv autoutilitară
până în 3.5 tone, beneficiază gratuit,
pe toată perioada contractului de
leasing, de servicii de asistenţă rutieră
pentru Europa.
Serviciile de asistenţă rutieră se referă
la: asistenţă (depanare) la locul de
producere a evenimentului asigurat:
pană de cauciuc, baterie descarcată,

lipsă de combustibil, chei pierdute sau
încuiate în autovehicul, defecţiune
electrică sau mecanică; tractarea
autoturismului, până la cel mai
apropiat service auto de brand;
continuarea călătoriei, respectiv
transportul şoferului, pasagerilor şi al
bagajelor, până în ţara de origine sau
până la destinaţia iniţială a călătoriei;
cazarea hotelieră: la cerea
beneficiarului, este oferită încă din
prima zi de avarie a autovehiculului
pentru maxim 3 nopţi; autovehicul de
înlocuire: la cerea beneficiarului, este
asigurat un autovehicul pe o durata de
până la 3 zile; serviciul de taximetrie:
în cazul în care defecţiunea,
accidentul sau coliziunea au avut loc
la o distanţă mai mare de 50 km de
domiciliul permanent al
beneficiarului, se oferă serviciul de
transport în regim de taxi.

UNICREDIT LEASING OFERĂ 
ASISTENŢĂ RUTIERĂ GRATUITĂ
PENTRU EUROPA

A VI - A EDIŢIE 
A CONFERINŢEI 
“ZIUA PROFESIILOR
LIBERALE 
DIN ROMÂNIA”

Marţi, 5 noiembrie 2013, Uniunea Profesiilor
Liberale din România în parteneriat cu
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
organizează cea de-a VI - a ediţie a
Conferinţei " Ziua Profesiilor Liberale din
România ", care este celebrată în fiecare an.
Evenimentul se va desfășura la Sala
Panoramic a Hotelului Marshal Garden din
Calea Dorobanţilor, Nr. 50B, Sector 1,
Bucureşti.
Tema Conferinţei se referă la “Condiţia
profesionistului liberal în societatea
românească - perspectiva asociaţiilor
membre”, fapt care demonstrează rolul şi
importanţa deosebită pe care sectorul socio -
economic al profesiilor liberale îl are pentru
beneficiarii serviciilor acestora - publicul larg.
Pentru mai multe detalii legate de acest
eveniment, vă rugăm să accesaţi pagina de
internet www. uplr.ro, rubrica CONTACT .
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CBRE VA ADMINISTRA SUN PLAZA

Printre cele mai răspândite
beneficii extra-salariale din
România se numără tichetele
de masă şi asigurările medi -
cale, în timp ce comisioanele
oferite la finalizarea proiec -
telor sunt din ce în ce mai
utilizate în companiile locale,
în special în cele de IT,
potrivit estimărilor Accace,
una dintre principalele
companii de externalizare şi
consultanţă de afaceri din
regiune. „În acest an am
observat o sedimentare în
ceea ce priveşte ponderea
beneficiilor extra-salariale
oferite de angajatori. Printre
preferinţe rămân tichetele de
masă sau cele cadou şi
asigurările medicale, în timp
ce pensiile private facultative
sau acordarea de maşini de
serviciu şi decontarea
carburantului pentru transport
sunt în prezent printre cele
mai rar oferite”, a explicat
Maria Cojocariu, Payroll
Manager Accace.

Printre alte beneficii extra
salariale acordate angajaţilor
din companiile locale se
numără şi asigurarea costu -
rilor abonamentelor de telefo -
nie mobilă, dar şi acordarea
de cadouri cu ocazia sărbă to -
rilor legale, precum Cră ciu -
nul, Paştele sau 8 Martie.
„Toate beneficiile extra-
salariale acordate în natură
angajaţilor, cu o valoare mai
mare de 150 de lei, sunt
considerate venituri asimilate
salariilor şi reprezintă, din

punct de vedere fiscal, venit
impozabil. Astfel, acestea se
cuantifică şi se includ pe
ştatul de salarii pentru
impozitarea cu 16%”, a mai
precizat Maria Cojocariu.
Pe plan local, printre cele mai
des acordate beneficii salariale
se numără bonusurile de
performanţă, acordate frec -
vent managerilor companiilor
din producţie şi servicii, dar şi
comisioanele oferite fie la
finalizarea proiectelor, fie sub
formă procentuală lunar,
această practică fiind cel mai
des întâlnită în companiile de
IT. De asemenea, o practică
întâlnită frecvent este şi
acordarea primelor de Crăciun
sau Paşte, îndeosebi în cadrul
companiilor axate pe vânzări
sau producţie.

CBRE România a fost desemnată să
administreze, începând din 5 septembrie, Sun
Plaza. CBRE a semnat un mandat cu
compania austriacă de investiţii imobiliare S
IMMO, proprietarul mallului de peste 80.000
metri pătraţi. Mandatul Sun Plaza marchează
inaugurarea Departamentului de Property
Management al CBRE România. Claudiu
Szetyanszki a fost desemnat să coordoneze
managementul Sun Plaza. El va fi supervizat
de Luiza Moraru, Directorul Departamentului
de Retail al CBRE România, care este unul
dintre cei mai experimentaţi specialişti din
piaţa imobiliară locală. „CBRE a decis să
înfiinţeze o divizie specializată în România
deoarece, pe de o parte, există pe piaţa
imobiliară locală o necesitate pentru
management eficient şi, pe de cealaltă parte,

CBRE România are specialişti cu experienţă
atât în această piaţă, cât şi în management,
pentru a exploata întregul potenţial al
proiectelor locale de real estate şi pentru a le
conduce către succes. Acesta este cel mai
important mandat de property management al
unui centru comercial din România acordat
unei terţe părţi”, a declarat Răzvan Iorgu,
Directorul General al CBRE România.
CBRE Property Management este lider în
Europa Centrală şi de Est, administrând
aproximativ 1,7 milioane de metri pătraţi în
peste 200 de proprietăţi din şase ţări. Mana -
gementul centrelor comerciale şi al parcurilor
de retail însumează peste 50% din numărul
total de metri pătraţi aflaţi în portofoliul de
property management al companiei, ceea ce
reprezintă o expertiză vastă şi de lungă durată. 

UN CENTRU 
COMERCIAL
DE 56.000 MP 
A FOST DESCHIS
ÎN PLOIEŞTI

AFI Palace Ploieşti, şi-a deschis
uşile, după o investiţie de peste 50
de milioane de euro şi la doar 16
luni de la demararea lucrărilor.
Centrul comercial oferă
vizitatorilor peste 100 de branduri
naţionale şi internaţionale şi peste
7.000 mp de spaţiu de
divertisment. Proiectul, dezvoltat
de AFI Europe, oferă o suprafaţă
totală închiriabilă (GLA) de
33.000 mp, disponibilă pe două
nivele. Parterul este rezervat
serviciilor şi activităţilor de zi cu
zi, în timp ce etajul este dedicat
modei. Activităţile de divertisment
sunt localizate pe ambele etaje ale
centrului comercial. Centrul
comercial are ca ancoră un
hypermarket modern CORA, care
ocupă 13.000 mp. AFI Palace
Ploieşti este închiriat în proporţie
de aproape 100%. În ceea ce
priveşte partea de divertisment şi
petrecere a timpului liber, AFI
Europe a optat pentru acelaşi
concept implementat şi în centrul
comercial AFI Palace Cotroceni
din Bucureşti, ceea ce a însemnat
punerea la dispoziţia vizitatorilor a
unei game largi de variante de
distracţie şi petrecere a timpului
liber din care pot allege:
complexul Cinema City dotat cu 6
ecrane, un patinoar interior de 500
mp ce va fi funcţional tot timpul
anului, un casino MaxBet, un loc
de joacă pentru copii în interiorul
mallului, arenă pentru patinaj
(patine sau role), Cinema XD
(cinema virtual 6D), o zonă cu
console Play Station şi o selecţie
variată de jocuri electronice.

BENEFICIILE 
EXTRA-SALARIALE
OFERITE ÎN ROMÂNIA
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