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EDITORIAL

PROFESIILE LIBERALE 
MODERNIZEAZĂ ROMÂNIA

Profesiile liberale au
început să progreseze în
colaborarea dintre ele și să

înţeleagă că își pot aduce
beneficii reciproce, apreciază
Șerban Ţigănaș, președintele
Ordinului Arhitecţilor din
România, într-un interviu apărut
în această ediţie a publicaţiei
noastre. La rândul său, Toni
Teau, președintele Camerei
Consultanţilor Fiscali subliniază
că își propune întărirea relaţiilor
de colaborare cu celelalte
profesii liberale apropiate
domeniului fiscal, respectiv
Camera Auditorilor Financiari
din România, Uniunea Naţională
a Barourilor din România,
Asociaţia Naţională a
Evaluatorilor Autorizaţi din
România și Consiliul de
Mediere, considerând că aceste
profesii, deşi sunt diferite,
desfăşoară activităţi în interes
public și sunt un adevărat liant
între puterea publică şi
drepturile cetăţenilor. 
UPLR (Uniunea Profesiilor
Liberale din România) a creat un
grup de lucru care are obiectivul
de a evalua contribuţia exactă a
profesiilor liberale în viaţa
socio-economică a ţării noastre.
Profesiile liberale au un rol vital
în modernizarea ţării noastre.

Ele trebuie descoperite, înţelese
şi susţinute la justa lor valoare.
Nu există business, sănătate
economico-financiară şi juridică,
fără contribuţia substanţială a
celor care, prin profesionalism şi
dedicaţie, veghează la bunul
mers al vieţii din Cetate.
Profesiile liberale sunt parte
integrantă a mediului de afaceri,

iar în calitatea lor de
întreprinzători independenţi şi
responsabili, care muncesc mult
şi se plâng puţin, profesioniştii
liberali au o contribuţie
însemnată la dezvoltarea
economică şi realizarea
bunăstării generale. Totodată,
prin serviciile de consultanţă, de
înaltă calitate şi expertiză, pe
care le furnizează diverşilor
agenţi economici, profesioniştii
liberali sunt prezenţi în toate
sferele activităţii economice şi
influenţează, în mod pozitiv,
rezultatele acesteia. Este de
precizat că prin munca
laborioasă pe care o desfăşoară,
precum şi prin realizarea unor
cariere de succes, profesioniştii
liberali constituie, în mare parte,
nucleul formării clasei de mijloc
în România.
Trebuie să remarcăm faptul că
profesiile liberale dezvoltă și
alte industrii. Este vorba în
primul rând de piaţa de real
estate (birouri), piaţa auto,
industria produselor de lux,
piaţa de artă, turism, etc.
În ediţia a IV-a a revistei noastre
prezentăm un model de
colaborare între profesiile
liberale. Doamna Flavia Crăciun
este un avocat și un practician în
insolvenţă apreciat în Timișoara,
ea fiind și președintele UNPIR
Timiș. Soţul s\u, Cristian
Crăciun este executor
judecătoresc cu mare experienţă,
deţinând și poziţia de președinte
al Casei de Asigurări a
Executorilor Judecătorești din
România. Este de apreciat că
acești profesioniști investesc în
comunitatea locală, mai precis
în revigorarea unui centru de
echitaţie în Timișoara. 

de MIRCEA FICA, editor coordonator

Profesiile liberale
sunt parte
integrantă a
mediului de afaceri,
iar în calitatea lor de
întreprinzători
independenţi şi
responsabili, care
muncesc mult şi se
plâng puţin,
profesioniştii liberali
au o contribuţie
însemnată la
dezvoltarea
economică şi
realizarea bunăstării
generale.



4 DEDICAȚIE,
PROFESIONALISM

ȘI PASIUNE 
ÎN LUMEA

CONTROVERSATĂ
A INSOLVENȚEI

Interviu cu Dr. Av.
FLAVIA CONSUELA CRĂCIUN, 

asociat fondator 
AVF Insolvency și Președinte

UNPIR Timiș

2 NUMARUL 4 APRILIE 2014
LEGAL MAGAZIN WWW.LEGALMAGAZIN.RO 

SUMAR

Publicaţie editată de 
Best Legal Media & Consulting SRL

REDACȚIA
Anca Chilom, Senior Editor
anca.chilom@legalmagazin.ro
Mircea Fica, Senior Editor
mircea.fica@legalmagazin.ro
Adrian Nuță, Senior Editor
adrian.nuta@legalmagazin.ro

PUBLICITATE
Mihaela Odică, Sales Manager
mihaela.odica@legalmagazin.ro

ABONAMENTE
office@legalmagazin.ro

DTP 
Carmen Costescu

carmen.costescu@legalmagazin.ro

ADRESA REDACȚIEI
Calea Victoriei, Nr. 136, Etaj 7, Ap. 59, Sector 1,

București
Telefon - 031.10.12.166

email: office@legalmagazin.ro
www.legalmagazin.ro

Legal Magazin apare cu sprijinul 
UPLR (Uniunea Profesiilor Liberale din România)

Copyright: Best Legal Media & Consulting SRL
 Este inter zi să, con form  legii, repro du ce rea inte gra lă
 sau par ția lă –  pe  orice  cale –  a con ți nu tu lui revis tei,
 fără acor  dul  scris  al con du ce rii redac ției  și  al auto ri -
lor,  care  dețin drep tu ri le  de copie re. Apar ți ne
cola  bo  ra to ri lor,  în exclu si vi ta te, res pon sa bi li ta tea pri -
vind date le  și con si de ra ți i le  din tex te le  pe  care  le
semnea ză. Opi ni i le  lor  nu repre zin tă ins ti tu ți i le  și/sau
fir me le  cu  care aceș tia  au  orice  fel  de rela ții con trac -
tua le.

ISSN  2343 – 7375
Tiparul: ARTPRINT

E
di

ți
a 

a 
IV

-a
 

A
pr

ili
e 

20
14

REVISTA 
PROFESIILOR 
LIBERALE

legalmagazin.ro

4/7 INTERVIUL EDIŢIEI

12 PROFESIILE LIBERALE
SERVESC INTERESUL PUBLIC
Interviu cu Emilian Radu, Președintele UPLR

12/23 PROFESII LIBERALE

16 ARHITECTURA E IMPORTANTĂ 
PENTRU PERCEPŢIA ROMÂNIEI ÎN LUME
Interviu cu  Șerban Țigănaș, Președintele Ordinului Arhitecților
din România

14 CAMERA 
CONSULTANŢILOR FISCALI

NUMĂRĂ PESTE 6.300 DE
MEMBRI

Interviu cu  Toni Teau, Președintele Camerei
Consultanților Fiscali

19 ANEVAR S-A IMPUS 
CA BRANDUL CEL MAI IMPORTANT 
AL PIEŢEI EVALUĂRII BUNURILOR

Interviu cu Adrian Vascu, Președintele Asociației Naționale a
Evaluatorilor Autorizați din România

22 INSOLVENŢA NU TREBUIE ÎNCURAJATĂ
Interviu cu  Florin Şandor, Consilier de Direcție, Direcția Juridică,
Banca Națională a României

6 IMPLICARE 
ȘI DETERMINARE
Interviu cu 
CRISTIAN CRĂCIUN, 
Executor Judecătoresc, 
BEJ Crăciun Cristian 
și preşedinte al Casei de
Asigurări a Executorilor
Judecătoreşti din România

8/11
LEGAL NEWS



3APRILIE 2014 NUMARUL 4
WWW.LEGALMAGAZIN.RO LEGAL MAGAZIN

SUMAR

26 PIAŢA DE FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII,  
ÎN CREŞTERE ÎN 2014?

32 FAIRSOLVE.COM 
EFICIENŢA UNUI INSTRUMENT
De Florian Mateiță, Partener, RomInsolv și Fondator Fairsolve

34 PIAŢA CONSULTANŢEI FISCALE  
RĂMÂNE DINAMICĂ

40 EXCEPTIONAL CLIENT SERVICE 
ESTE CONCEPTUL CARE NE REPREZINTĂ
Interviu cu Dan Bărăscu, Partener, BDO Tax 

26/33 COVER STORY

42 FINANŢAREA PROIECTELOR 
RĂMÂNE LA UN NIVEL SCĂZUT

45 INSTITUTUL DE CONTROL INTERN 
CONTRIBUIE LA PERFECŢIONAREA 
SISTEMULUI DE CONTROL INTERN / 
MANAGERIAL DIN CADRUL 
INSTITUŢIILOR PUBLICE
Interviu cu Cosmin Șerbănescu, Președintele Institutului 
de Control Intern

42/47 FINANCIAR-BANCAR

52 DE LA CONFLICT LA OPORTUNITATE
Interviu cu Livia Dumitrescu, Head of Labour Litigation – Reward & Respect, OMV Petrom

54 STRATEGIA DE SECURITATE JURIDICĂ S-A FOCALIZAT PREPONDERENT
PE PREVENŢIE
Interviu cu Mihai Acsinte, Chief Legal Officer & Ethics Officer, Renault Group Romania

56 SUPRAAGLOMERAREA INSTANŢELOR 
ÎL MOTIVEAZĂ PE UN LITIGATOR SĂ
EXPLOREZE CĂI ALTERNATIVE DE JUSTIŢIE
Interviu cu Sebastian-Ionuț Cazacu, Avocat Partener, Cazacu Manolache Popa

58 PROFESIONALISM, PARTENERIAT, 
ÎNCREDERE – PRINCIPIILE 
DE BAZĂ ALE LUPU & PARTNERS

60 ESTE ESENŢIAL CA JUSTIŢIABILUL SĂ FIE
CONVINS DE LOIALITATEA AVOCATULUI SĂU
Interviu cu Cosmin Vidican, Managing Partner, Vidican, Morgovan și Asociații

52/55 LEGAL CORPORATE

34/40 TAXE ȘI FISCALITATE

48 REABILITAREA DISCIPLINARĂ 
A SALARIATULUI, OPERA LEGII 
SAU A ANGAJATORULUI?
De Camelia Pau, Avocat, Mo]ec {tefan Cabinet de avocat

50 ACORDAREA AJUTORULUI 
DE ȘOMAJ ÎN CAZUL CONTRACTELOR 
DE MUNCĂ PART-TIME
De Adriana Antonevici, Director General, Almiad Star

51 APLICAREA CRITERIILOR 
DE PERFORMANŢĂ LA EVALUAREA 
SALARIAŢILOR ÎN SISTEMUL MBO
De Simona-Cătălina Manolache, Senior Associate, Cazacu
Manolache Popa SCA

48/51 DREPTUL MUNCII

56/61 AVOCATURĂ 
DE BUSINESS

66 IMM-URILE DIN ROMÂNIA
AU PROBLEME CU
PRODUCTIVITATEA

68 CONFERINŢA BACK IN
BUSINESS VS. PURGATORIUL
FALIMENTULUI: 
INSOLVENŢE FRAUDULOASE,
REORGANIZĂRI, SCHIMBARE
LEGISLATIVĂ

70 MEDIATORII  SE APROPIE
TOT MAI MULT DE MEDIUL 
DE AFACERI

74 IORDĂCHESCU 
& ASOCIAŢII A DEMARAT
ORGANIZAREA UNUI CICLU DE
CONFERINŢE PENTRU MEDIUL
DE AFACERI

76 CONFERINŢĂ LEGAL
MAGAZIN: IMPACTUL
FISCALITĂŢII ASUPRA
MEDIULUI DE AFACERI

66/79 EVENIMENT

62 OPINIA 
SPECIALISTULUI
NOUA LEGISLAŢIE 
PENALĂ: 
ÎNTRE RECODIFICARE 
ŞI PROVOCĂRI 
DOCTRINARE
De Prof. Univ. dr. Mircea Duţu,
Directorul Institutului de Cercetări
Juridice, „Acad. Andrei Rădulescu” al
Academiei Române



4 NUMARUL 4 MARTIE 2014
LEGAL MAGAZIN WWW.LEGALMAGAZIN.RO 

INTERVIUL EDIŢIEI

DEDICAȚIE, PROFESIONALISM 
ȘI PASIUNE ÎN LUMEA 
CONTROVERSATĂ A INSOLVENȚEI

Care este filosofia societăţii pe
care o conduceţi?

Societatea noastră beneficiază de
o vastă experienţă în domeniul
insolvenţei fiind prezentă pe piaţa
de mai bine de 6 ani, având o
colaborare deosebită cu specialişti
de înaltă ţinută profesională din
cadrul tuturor celorlalte profesii
liberale. Oferim aspectelor
juridice din cadrul procedurii,
soluţii legale pertinente și menite
a asigura soluţionarea legală,
rapidă și corectă a situaţiilor care
apar în derularea acesteia, la
costuri minime. 
Societatea grupează o echipă
energică de profesioniști, aflată în
expansiune. Eu am o experienţă

de peste șase ani în acest sector,
fiind și doctor în dreptul insol venţei.
Totodată, am o experientă profe sio -
nală de peste 11 ani în avocatură. 
În cadrul procedurilor conduse de
noi, intenţionăm obţinerea de
rezultate benefice, atât pentru
debitor cât și pentru creditorii
acestuia, întrucât agreăm princi -
piul conform căruia, succesul
acestora este o măsură a succe -
sului nostru.
Principalul nostru scop este salva -
rea societăţilor aflate în dificul -
tate. Insolvenţa trebuie privită și
ca metodă de valorificare a bunu -
rilor debitorului, dar mai degrabă,
de acoperire a creanţelor
creditorilor şi readucerea pe piaţă
a debitorului ca o societate în

profit. Avem în vedere faptul că
falimentul afectează nu doar
interesele creditorilor, ci şi a
asociaţiilor/acţionarilor debito ru -
lui, angajaţilor şi cel mai impor -
tant al comunităţii. 
Suntem orientaţi spre eficienţă,
atât din punctul de vedere al
factorului timp cât şi al costurilor
implicate.

Care consideraţi că sunt
principalele provocări ale unui
practician în insolvenţă, în
cadrul unei proceduri?

În primul rând este însuşi admi -
nis tratorul social al debitorului
care trebuie să înţeleagă faptul că
practicianul în insolvenţă nu îi
este duşman, dar nici avocat.
Relaţia este una de colaborare
care are ca scop salvarea busi -
ness-ului său prin plata creanţelor
în vederea relansarii pe piaţă. 
Consider că în cadrul unei
proceduri, adevărata provocare a
unui practician în insolventă este
de a asigura echilibru și
obiectivitate în cadrul procedurii
pe care o conduce. Aceasta
deoarece, întotdeuna există cel
puţin o parte nemulţumită,
creditorii sau debitorul. Pe de-o
parte, debitorul se vede în situatia
în care ceea ce consideră că îi
aparţine, respectiv societatea
acestuia este gestionată și
condusă de o altă persoană, iar pe
de altă parte, creditorii care se
văd în situaţia în care nu își pot
încasa creanţele în termenele și
condiţiile contractuale, toţi fiind
obligaţi să se supună unor
exigenţe impuse de lege sub
conducerea unei terţe persoane –
practicianul în insolvenţă. 
O altă provocare este însăşi
legislaţia actuală, situaţie care se
va schimba prin apariţia noului
cod al insolvenţei, lege care va
lăsa mai puţin loc de interpretare

Interviu cu Dr. Av. FLAVIA CONSUELA CRĂCIUN, asociat fondator AVF Insolvency și Președinte UNPIR Timiș

FLAVIA CONSUELA
CRĂCIUN este asociatul
fondator al societăţii AVF
Insolvency, având o
experienţă vastă atât ca
practician în insolvenţă,
cât şi ca avocat în Baroul
Timiş. Este doctor în
dreptul insolvenţei,
absolventă a Universităţii
Babeş Bolyai din Cluj
Napoca şi deţine diploma
de master în Dreptul
Afacerilor şi expert
european. De asemenea,
ocupă funcţia de preşe -
dinte al practicienilor în
insolvenţă din cadrul
UNPIR Filiala Timiş.
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şi mai mult loc de acţiune pentru
practicianul în insolvenţă.
Cu toate acestea, profesia de
practician în insolventă, deși este
o profesie dificilă în care trebuie
să ai cunoștinţe temeinice de
drept, de economie și în special
de management al societăţilor în
dificultate, este o profesie
frumoasă care te împlineste. 

În procedura insolvenţei, statul
este principalul creditor, dar şi
principalul perdant. Ce măsuri
consideraţi că ar fi necesare
pen  tru schimbarea acestei
situaţii?

Din discuţiile purtate cu condu ce rea
Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice a Judeţului Timiș, am
constatat faptul că statistic, statul
prin instituţiile sale, în procedura
insolvenţei are un procent de
recuperare a creanţelor acestora
de aproximativ 4%. Aceasta se
datorează în principal legislaţiei
care nu permite reprezentanţilor
statului să negocieze cu debitorul
reprezentat de practicianul în

insolvenţă desemnat şi confirmat
un procent mai mare de
recuperare, dar mai mic de 100%.
Considerăm că ar fi în interesul
întregii economii si nu ar trebui
privit ca ajutor de stat, atâta timp
cât ar fi îndeplinite anumite
criterii stabilite prin lege și timpul
de soluţionare al cererii ar fi
moderat.  

În anul 2009 aţi fost aleasă ca
Preşedinte al practicienilor în
insolvenţă organizaţi în Filiala
Timiş a U.N.P.I.R. şi sunteţi şi
cea mai tânără preşedintă
aleasă într-o asemenea
funcţie, nu doar în cadrul
U.N.P.I.R. ci şi a celorlalte
uniuni profesionale. Care
consideraţi că vă sunt atuurile
şi ţelurile în această funcţie?

Atuurile sunt reflexia persona -
lităţii mele, eu fiind o persoană
cerebrală şi obiectivă. Tinereţea
reprezintă soluţia magică care
leagă pregătirea mea profesională
cu experienţa dobândită în
domeniul insolvenţei, dar şi a

managementului unei grupări.
Urmăresc să aduc filiala în rândul
celor mai apreciate din România,
cu practicieni în insolvenţă bine
pregătiţi profesional şi de o înaltă
etică, sens în care, în fiecare an,
organizăm seminarii de pregătire
profesională a acestora. De
asemenea, am în vedere obţinerea
unui statut financiar care să ne
permită organizarea de conferinţe
în domeniul insolvenţei pentru
publicul larg, în vederea
modificării greşitei percepţii a
acestuia asupra profesiei şi a
procedurii în sine.

Cu o activitate profesională
atât de bogată, cum vă
petreceti timpul liber?

Trăim într-o lume în continuă
mişcare, dar aceasta doar în ceea
ce priveşte competiţia, respectiv
munca şi uităm că viaţa, pe de-o
parte înseamnă să avem grijă de
corpul care ne susţine mintea şi
spiritul nostru (mens sana in
corpore sano), iar pe de altă parte,
înseamnă şi relaţiile cu comuni ta -
tea din care facem parte.
Împreună cu soţul meu am
descoperit încă o pasiune
comună, echitaţia. În Timişoara
avem un manej (centru de
echitaţie) unde, în colaborare cu
proprietarii acestuia şi antrenorii
în echitaţie de nivel mondial,
organizăm seminarii de pregătire
în acest domeniu, atât teoretice,
cât şi practice. Astfel, în februarie
s-a desfășurat un asemenea
seminar care a avut ca obiectiv
pregătirea în domeniul echitaţiei
în stil englezesc. Pentru luna mai,
avem în plan organizarea unui
seminar în colaborare cu o cam -
pioană a Germaniei, ca antrenor,
care va avea ca obiectiv pregă -
tirea în echitaţia de anduranţă.

Mircea FICA

Societatea noastră
are ca scop oferirea
de soluţii viabile şi
pertinente în
procedura de
lichidare voluntară,
procedura
concordatului
preventiv, în etapa
de preinsolvenţă cât
şi în procedura de
insolvenţă –
reorganizare
judiciară şi faliment.
În îndeplinirea
atribuţiilor noastre,
reprezentăm
debitorul în litigiile
de drept civil,
comercial, contencios
administrativ şi
fiscal.

AVF INSOLVENCY IPURL

DR. FLAVIA CRĂCIUN
practician în insolventă 
avocat
presedinte UNPIR 
Filiala Timis

Office: Timisoara, Bastion
Offices, str. Martin Luther
nr. 2 et.4
Tel/fax: 0356.009.795
Mobil: 0745.636.833
www.avfinsolvency.ro
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IMPLICARE 
ȘI DETERMINARE

De ce aţi ales profesia de
executor judecătoresc?
Această alegere am luat-o având în
vedere faptul că, din perspectiva
mea, este cea mai frumoasă
profesie juridică. O spun acum din
calitatea de executor judecătoresc.
Lăsând pe plan secundar onorariile,
există în această profesie ceva
meritoriu: sentimentul lăuntric că
prin intermediul acestei profesii
participi nemijlocit la actul de
dreptate. Eu îl trăiesc de 10 ani.

Ce calităţi trebuie să aibă un
executor judecătoresc?
Consider că un executor
judecătoresc trebuie să aibă cât mai
multe calităţi posibile. Cu toate
acestea,  două aspecte sunt
esenţiale: implicarea şi
determinarea. 
De asemenea, caracterul este un
element definitoriu. Ca în orice
profesie juridică, lucrăm cu valori,
a căror soartă uneori se află în
mâna noastră. Vindem lucruri

mobile şi imobile la licitaţie,
evacuăm imobile, predăm minori
etc. şi dacă acestea se fac fără a se
respecta codul deontologic
profesional, dacă decizia pe care
trebuie să o luăm este viciată de
alte elemente, indiferent că e mila
necuvenită sau la antipodul extrem
cointeresarea, se ajunge la o
aplicare eronată a legii, la abuzuri
şi chiar fărădelegi.
De altfel, este interzis executorului
judecătoresc să dobândească
bunuri din executarea silită, lucru
normal şi firesc pentru o bună
desfăşurare a activităţii.

Care sunt pentru
dumneavoastră provocările
aduse de această profesie?
Acum mă aflu în faţa unei mari
provocări. În cursul anului 2013
am fost ales preşedinte al Casei de

Interviu cu CRISTIAN CRĂCIUN, Executor Judecătoresc, BEJ Crăciun Cristian 
și preşedinte al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti din România

Este necesară 
crearea unui 
sistem de asigurări
care să fie permisiv
pentru toţi
executorii
judecătoreşti şi
benefic pentru
persoanele care
trebuie să
beneficieze de
despăgubiri.
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Asigurări a Executorilor
Judecătoreşti din România. Este o
instituţie care se ocupă cu
asigurarea executorilor pentru
prejudiciile ce se pot cauza prin
executare silită. Le mulţumesc
colegilor care m-au propus şi m-au
ales. Provocarea constă în faptul că
această instituţie se află în plin
proces de reformare, fapt pentru
care mă implic cu maximă
determinare.
Este necesară crearea unui sistem
de asigurări care să fie permisiv
pentru toţi executorii judecătoreşti
şi benefic pentru persoanele care
trebuie să beneficieze de despăgu -
biri. Nu este simplu, dar este posi -
bil şi cu certitudine trebuie realizat.

În general, societatea civilă
percepe executarea silită ca un
lucru extrem şi cu temere. Care
sunt însă percepţiile
dumneavoastră faţă de
actele/faptele justiţiabililor
părţi în procedura de executare
silită?
Executorii judecătoreşti formează
un corp foarte omogen, disciplinat
şi condus cu profesionalism.
Practic, fără executare silită, noţiu -
nea de justiţie nu ar avea finalitate. 
O primă atenţie aş îndrepta-o spre
plângerile disciplinare, penale sau
civile, care sunt ceva la ordinea
zilei în această profesie. Este un
element neplăcut al profesiei, dar
este elementul care determină
această organizaţie să acţioneze tot
timpul în litera legii. Pe de altă
parte, există şi justiţiabili
„binevoitori” care profită de aceste
„oportunităţi”.
Era la modă, până nu demult să
recuzi executorul judecătoresc
tocmai pentru a amâna executarea
silită, deşi codul de procedură
civilă prevedea dispoziţii suficiente
care permiteau continuarea
executării silite şi în cazul unei
astfel de petiţii. Acum, noul cod de

procedură civilă a rezolvat această
problemă, pentru că, se prevede
fără dubii faptul că executorul
judecătoresc va continua procedura
de executare silită chiar şi în cazul
în care este înregistrată o cerere de
recuzare a acestuia în procedura
condusă de el.

Vorbiţi de implicare şi
determinare. Este firesc să vă
implicaţi în problemele
clienţilor?
Este firesc să tratăm cu
profesionalism maxim problemele
clienţilor noştri. Este important să
cunoaştem realitatea problemelor
pe care le instrumentăm, să tratăm
părţile implicate de aşa manieră
încât să se plieze pe tiparul legii, să
realizeze că acesta este singurul
mod corect şi benefic de acţiune.
Prin actele / acţiunile mele ca
executor judecătoresc, urmăresc să
îi determin atât pe debitori cât şi pe
creditori, să conştientizeze că orice
alt comportament în cadrul
procedurii de executare silită, le
aduce prejudicii şi va fi sancţionat
de lege.

Care sunt cele mai sensibile
situaţii care ajung în procedura
de executare silită?
Eu consider că sunt cele în cauzele
vizând încredinţarea minorilor.
Personal mă uimeşte de fiecare
dată cum unii părinţi îşi tratează
copiii ca monedă de schimb, mod
de răzbunare în separarea
cuplurilor. Sub imperiul vechiului
cod de procedură civilă, executările
silite privind minorii se interpretau
prin analogie, părintele îndreptăţit
în prezenţa executorului
judecătoresc îşi putea lua direct
copilul. Prevederile noului cod de
procedură civilă, în vigoare din
februarie 2013, tratează această
problemă mult mai delicat,
prevăzând implicarea unui
psiholog şi a forurilor privind

protecţia copilului; totuşi problema
rămâne nerezolvată în cazul
părintelui de rea-credinţă, care are
posibilitatea să-l influenţeze pe
minor în detrimentul său. Cred că
ar fi necesară o nouă legiferare în
acest domeniu.

După ce principii vă conduceţi în
viaţă?
Am o sumedenie. Totuşi, unul m-a
marcat din perioada universitară:
COGITO ERGO SUM. Trăim 
într-o lume în care elementul
material primează. Verbul „a avea”
a primit prea multe conotaţii. Nu
vreau să filozofez prea mult pe
această temă, dar cred că important
este şi ceea ce suntem fiecare,
calitatea noastră personală şi nu
doar ce avem, cu ce ne afişăm în
public. Văd oameni care au avut
un statut social important, justiţia 
i-a adus cu picioarele pe pământ şi
acum îşi dau seama ce greşeli au
făcut.

Vorbim despre insolvenţă şi
executarea silită din
perspectiva unei familii. Care
este percepţia dumneavoastră?
Împreună cu soţia mea formăm o
familie nu doar acasă, ci şi din
punct de vedere profesional, astfel
că vă pot spune faptul că, la fel ca
într-o familie şi între aceste două
profesii, unul dintre principiile de
bază este colaborarea. Pe de-o
parte, pregătirea juridică pentru
cele două profesii la bază este
aceeaşi însă, în practică acestea se
completează. Aceasta deoarece,
abordarea problematicii este
diferită.
Pe de altă parte, nu de puţine ori,
debitorii din executarea silită ajung
debitorii în insolvenţă şi averea
debitorului insolvabil este întregită
prin acţiunile în instanţă ale
practicianului în insolvenţă puse în
executarea silită.

Mircea FICA

Executorii
judecătoreşti
formează un corp
foarte omogen,
disciplinat şi condus
cu profesionalism.
Practic, fără
executare silită,
noţiunea de justiţie
nu ar avea finalitate. 

Nu de puţine ori,
debitorii din
executarea silită
ajung debitorii în
insolvenţă şi averea
debitorului
insolvabil este
întregită prin
acţiunile în instanţă
ale practicianului în
insolvenţă puse în
executarea silită.
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NNDKP 
ARE UN NOU BUSINESS 
DEVELOPMENT MANAGER

NNDKP anunţă
consolidarea
departamentului de
marketing și business
development prin cooptarea
Ancăi Toma (foto) în
calitate de business
development manager. Cu o
experienţă de aproximativ
zece ani în coordonarea

activităţilor de profil în
firme internaţionale de
avocatură, consultanţă și
instituţii financiare, Anca
va contribui la dezvoltarea
tacticilor personalizate ale
NNDKP pentru gestionarea
optimă a relaţiei cu clienţii.
Anca Toma este licenţiată a
Facultăţii de Management a
Universităţii Transilvania
din Brașov și a urmat mai
multe cursuri de specialitate
în ţară și străinătate. În
diversele sale roluri, ea a
fost implicată în proiecte
locale și internaţionale cu

impact direct în creșterea
gradului de vizibilitate și
interacţiune cu diverse
grupuri ţintă, inclusiv
implementarea unor sisteme
de tip “Client Relationship
Management” și programe
de dezvoltare de bune
practici în zona de business
development.
Coordonat în ultimii opt ani
de Irina Melecciu,
departamentul de marketing
și business development al
NNDKP gestionează
proiecte specifice pieţei
avocaţiale.

Wolf Theiss anunţă numirea a cinci noi
parteneri la nivel regional, printre care se
numără Ileana Glodeanu (foto). Ileana
Glodeanu (36 ani) este cel mai nou
Partener al casei de avocatură Wolf Theiss,
numărul Partenerilor în biroul din
București ajungând astfel la 5. Ileana va
coordona un număr de 9 avocaţi din
postura de Co-Head al departamentului de
Corporate/M&A în cadrul Wolf Theiss &
Asociaţii SCA.
“În contextul în care, în ultimii ani, nu 
s-au încheiat foarte multe deal-uri în
România, promovarea unui avocat de
M&A într-o firmă internaţională reprezintă
un adevărat succes. Sunt mândră de
realiz\rile mele profesionale și personale și
îmi doresc să ating și mai multe
performanţe în noua mea calitate”, a
declarat noul partener Wolf Theiss.

Ileana s-a alăturat ca avocat Senior echipei
de M&A a Wolf Theiss București în anul
2005, fiind unul dintre avocaţii care și-au
adus aportul la fondarea și consolidarea
biroului local. În anul 2012 a fost
promovată în funcţia de Counsel.

ILEANA GLODEANU 
ESTE NOUL PARTENER AL WOLF THEISS

DENTONS
A ANIVERSAT 
UN AN DE LA 

ÎNFIINŢARE

Cu ocazia primei aniversări de la
crearea firmei internaţionale de

avocatură Dentons, liderii acesteia
afirmă că plasarea clienţilor în

centrul atenţiei, creșterea
strategică și abordarea policentrică

au făcut ca primul an al Dentons
să fie un succes. Noul brand a fost

lansat pe 31 martie 2013, prin
unificarea a trei firme foarte

puternice: Salans, Fraser Milner
Casgrain (FMC) și SNR Denton.

Pe plan local, brandul Dentons s-a
integrat rapid în peisajul pieţei

românești de avocatură. Firma a
fost implicată în proiecte de

referinţă pe parcursul acestui an
de activitate, printre care se află

cea mai mare tranzacţie din anul
2013, listarea Romgaz SA.

Dentons a acordat consultanţă
statului român (prin intermediul
Departamentului de Energie) cu

privire la cea mai mare ofertă
publică din România, în urma

căreia compania Romgaz a fost
listată la Bursa de Valori

București (acţiunile sale fiind
admise la tranzacţionare), iar

certificatele sale de depozit
globale au fost admise la

tranzacţionare pe piaţa principală
a Bursei de Valori din Londra.

“Construirea noului brand
Dentons pe o piaţă a avocaturii

extrem de competitivă a necesitat
un efort susţinut din partea

echipei, dar ne-a adus și foarte
multe satisfacţii. Avem acum
acces la resursele unei reţele

extrem de puternice și implicit la
clienţi pe care nu i-am fi putut
câștiga înainte de unificare”, a

spus Anda Todor, Managing
Partner al Dentons București.
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Potrivit ediţiei din acest an a
directorului internaţional Legal
500, 15 avocaţi din cadrul
Ţuca Zbârcea & Asociaţii sunt
recomandaţi în cele șapte arii
de practică analizate anual. 
De asemenea, Ţuca Zbârcea &
Asociaţii conduce în
clasamentul pe România în
cinci domenii ale dreptului.
Clasamentele Legal 500 din
2014 evidenţiază rezultatele
Ţuca Zbârcea & Asociaţii în
cele mai importante domenii
ale dreptului afacerilor și rolul
avocaţilor coordonatori impli -
caţi în gestionarea mandatelor
firmei în ultimul an de zile.
Astfel, firma este plasată pe
primul loc în cinci domenii, și
anume: Drept societar, Fuziuni
și Achiziţii; Litigii și Arbitraje;
Energie și Resurse Naturale;
Telecomunicaţii, Media și
Tehnologie (TMT); Parteneriat
Public-Privat și Achiziţii
Publice. Expertiza firmei în

Drept Financiar-Bancar și
Pieţe de Capital; Drept Imo -
biliar este de asemenea cotată
la nivel de top.
Statutului de lider în cele cinci
arii de practică i se adaugă un
număr record de recomandări
individuale, cel mai mare
pentru o firmă de avocatură
din România. Astfel, 15

parteneri au fost nominalizaţi
în toate domeniile dreptului
investigate de directorul
internaţional. 
Avocatul cu cele mai multe
recomandări individuale este
Cătălin Băiculescu (foto),
Partener, care s-a alăturat Ţuca
Zbârcea & Asociaţii în iunie
2013, după 15 ani de activitate
profesională în cadrul Mușat &
Asociaţii. Cătălin Băiculescu a
fost evidenţiat în trei arii de
practică și anume Drept
societar, Fuziuni și achiziţii,
domeniu în care a fost cotat
drept „Leading Individual”;
Drept Financiar-Bancar/Pieţe
de Capital; și Telecomunicaţii,
Media și Tehnologie (TMT).
„Numărul de nominalizări,

precum și clasamentele din
acest an în Legal 500 sunt o
dovadă că Ţuca Zbârcea &
Asociaţii este cea mai
dinamică echipă și mă bucur
că pot contribui la succesele
acesteia”, a declarat Cătălin
Băiculescu.
Alţi 14 parteneri au fost
evidenţiaţi în diverse domenii
ale dreptului în ediţia din acest
an a Legal 500, și anume
Florentin Ţuca, Gabriel
Zbârcea, Ștefan Damian,
Cornel Popa, Sorin Vlădescu,
Robert Roșu („Leading
Individual”), Ioana Hrisafi,
Levana Zigmund, Dan
Borbely, Șerban Pâslaru, Mihai
Dudoiu, Silvana Ivan, Irina
Moinescu, Raluca Vasilache.

ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII,
NUMĂR RECORD DE RECOMANDĂRI
INDIVIDUALE ÎN LEGAL 500
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Hotelul  Howard Johnson a
găzduit joi, 10 aprilie,
cocktail party-ul aniversar
PETERKA & FRIENDS
celebrând cei trei ani de
prezenţă în România.
Primirea invitaţilor s-a făcut
pe acordurile cvartetului de
coarde Încântare. Moderatorul
evenimentului a fost domnul
Dragoș Bucurenci ce a
întreţinut atmosfera petrecerii
pentru membrii echipei, prie -
tenii, clienţii, cola bora torii
PETERKA & PARTNERS.
Discursul de bun venit a fost
susţinut de gazda serii,
Cosmina Aron, Partner și
Director pentru România.
F\când o scurtă introducere în
istoria PP România, doamna
Aron a mărturisit 
„~nceputurile nu sunt ușoare
și nu au fost nici pentru noi.
Am lucrat mult în primii doi
ani dar într-un final am reușit
să construim o echipă
profesionistă și un portofoliu
de clienţi de care suntem
mândri. Suntem fericiţi că în
ciuda vremurilor grele pe care
le trăim, avem o echipă de
mai mult de 15 avocaţi și
suficienţi clienţi cât să ne
menţină pe toţi ocupaţi.” 
Domnul Ondrej Peterka,
Managing Partner, 
PETERKA & PARTNERS 

a fost invitat să spună câteva
cuvinte despre ceea ce a creat
în urmă cu 15 ani, brandul
PETERKA & PARTNERS.
„Firma noastră de avocatură
s-a dorit încă de la început să
fie una regională. Viziunea a
fost de a oferi un serviciu
integrat pentru că fiecare
birou poate oferi servicii în
toata regiunea Europei
Centrale și de Est.
Deschiderea biroului din
România a fost o decizie pe
care clienţii noștri se așteptau
să o luăm. A fost una riscantă
chiar în plină criză
economică. Dar e biroul care
a avut cea mai rapidă

dezvoltare, iar criza
financiară ne-a avantajat,
clienţii căutând calitate
crescută și preţuri
competitive. Deschiderea
biroului din România ne-a
transformat într-o firmă de
avocatură regională și unii
dintre clienţii noștri ne spun
că suntem cei care dictăm

trendul în serviciile juridice în
Europa de Est.”
În cadrul evenimentului au
vorbit domnul Pascal Gery,
General Manager of Essilor
România, domnul Pavel
Stiegler, Șeful Secţiei
Comerciale a Ambasadei
Republicii Cehe, domnul
Konstantin Mikov, avocat
PETERKA & PARTNERS dar
și domnul Philippe Garcia,
Director Ubifrance România.
De asemenea, în cadrul media
brunch-ului organizat de
PETERKA & PARTNERS,
domnul Peterka a declarat
,,Am înfiinţat biroul din
Cehia în anul 2000 și aproape
imediat după, pe cel din
Slovacia. Suntem firma de
avocatură regională ce se
bucură de finanţare proprie,
nu suntem implicaţi politic în
nicio ţară din cele 10 în care
suntem prezenţi și oferim
clienţilor noștri servicii
integrate. În fiecare ţară
managementul este local
precum în România o avem
pe Cosmina Aron. ”
Petrecerea a fost continuată
printr-un animat concert live
susţinut de Stella Anita și
invitatul special, Andrei
Chermeleu. Evenimentul
PETERKA & FRIENDS a
fost organizat cu sprijinul
Legal Magazin.
PETERKA & PARTNERS
este o firmă de avocatură
independentă cu un angaja -
ment special în regiunea
central-estică a Europei.
Operează în 9 birouri,
proprietate integrală, în toată
regiunea, în Republica Cehă,
Slovacia, Polonia, Ungaria,
România, Bulgaria, Belarus,
Ucraina și Rusia, acoperind
însă și Slovenia, Croaţia,
Serbia, Bosnia-Herţegovina.

PETERKA & PARTNERS 
A SĂRBĂTORIT TREI ANI ÎN ROMÂNIA
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Consiliul a aplicat anul trecut
amenzi totale de peste 19,6
milioane euro, fiind
sancţionate 35 de firme pentru
practici anticoncurenţiale, o
companie pentru nefurnizarea
de informaţii şi o persoană
fizică –Gigi Becali- pentru
punerea în aplicare a unei
concentrări înainte de
notificare şi autorizarea sa de
către instituţie.
În anul 2013, procentajul ho tă -
 rârilor irevocabile, favorabile
Consiliului Concurenţei a fost
de 93%, în scădere cu un
punct procentual (p.p.) faţă de

anul 2012 şi în creştere cu 5
procente faţă de anul 2011, iar
cel al hotărârilor definitive,
favorabile Consiliului
Concurenţei a fost de 82%, în
scădere cu 12 p.p faţă de anul

2012 şi mai mic cu 7. p.p.
faţă de anul 2011.
În ceea ce priveşte procentajul
amenzilor menţinute
irevocabil a fost de 64%, în
creştere cu 12 p.p. faţă de

2012 şi în scădere cu 13 p.p.
faţă de 2011, iar cel al
amenzilor menţinute definitiv
a fost de 86%, în creştere cu

5 p.p. faţă de anul 2012 şi în
scădere cu 13 p.p. faţă de anul
2011.
În anul 2013, au fost
finalizate 23 de investigaţii,
cu una mai puţin comparativ
cu anul 2012 şi cu una mai
mult faţă de 2011. Din cele 23
de investigaţii, 19 au vizat
posibile încălcări ale
legislaţiei de concurenţă şi

patru au reprezentat
investigaţii sectoriale.

CONSILIUL CONCURENŢEI A APLICAT ANUL TRECUT
AMENZI TOTALE DE PESTE 19,6 MILIOANE EURO
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Luând în considerare
experiența și contribuția
lor substanțială în
dezvoltarea economică a
României, profesiile
liberale reprezintă un
patrimoniu valoros al țării
noastre. Ce măsuri aveți în
vedere pentru ca și
publicul larg să fie
conștient de rolul vital al
acestor profesii liberale?

Este una dintre chestiunile care
ne preocupă cel mai mult,
respectiv faptul că importanţa

deosebită socio-economică a
profesiilor liberale nu este
încă percepută așa cum ar
trebui, nici de opinia publică,
dar nici de guvernanţi.
În mod evident,
responsabilitatea acestui
deficit de imagine o are în
primul rând UPLR, care însă
nu este altcineva decât
ansamblul asociaţiilor  care o
alcătuiesc. Sper ca diversele
grupuri de lucru care au fost
create de curând și în primul
rând cel care are ca temă
cuantificarea impactului

socio-economic al profesiilor
liberale, să-și facă treaba,
astfel încât să putem
comunica opiniei publice și
autorităţilor rezultatele
acestui studiu.
Evident asta va însemna
utilizarea  presei scrise,
internet-ului, organizarea
unor evenimente de tip
conferinţe, mese rotunde etc.

Ați preluat mandatul de
președinte al Uniunii
Profesiilor Liberale din
România în ianuarie 2014.

Pe ce piloni se bazează
strategia de dezvoltare a
UPLR în următorii doi ani?

Planul meu este  simplu și
bazat pe identificarea
marilor probleme care ne
împiedică să acţionăm și să
fim percepuţi în acord cu
substanţa contribuţiei
noastre reale:
a) să răspundem clar și
măsurabil  la întrebarea
“care este contribuţia
profesiilor liberale în viaţa
socio-economică a

PROFESIILE LIBERALE  
SERVESC INTERESUL PUBLIC
Interviu cu EMILIAN RADU, Președintele UPLR
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României?” și am creat în acest
sens un grup de lucru care
studiază acest aspect;
b) să comunicăm activ
rezultatele studiului de mai sus,
astfel încât imaginea și brand-ul
UPLR să fie pus în acord cu
importanţa profesiilor liberale;
c) să intrăm într-un dialog activ
și poate chiar într-o relaţie de
parteneriat cu autorităţile
relevante pentru a promova
interesele legitime ale profesiilor
liberale care, să nu uităm, au ca
principală caracteristică  faptul
că servesc interesul public.

Cât de importantă este
realizarea unui dialog
consistent și permanent între
UPLR și autoritățile locale și
centrale? 

Este esenţial ca autorităţile să
înţeleagă necesitatea cunoașterii
aprofundate a impactului
profesiilor liberale asupra
factorilor socio-economici,
pentru că numai astfel vor putea,
la rândul lor, să cuantifice la
nivel sectorial și macroeconomic
efectul diverselor decizii de
natură juridică sau fiscală, în
condiţiile în care profesiile
liberale înseamnă nu numai cei
circa 500.000 de practicanţi, dar
și cele circa 200.000-250.000 de
locuri de muncă create de
aceștia.

Ce avantaje au asociațiile
profesionale care sunt
membre în UPLR și ce acțiuni
întreprindeți pentru atragerea
de noi asociații în UPLR?

Calitatea de membru al UPLR
asigură respectivei asociaţii și
membrilor ei un scut
suplimentar sau altfel spus un
stindard sub care își pot
promova interesele legitime

comune tuturor profesiilor
liberale, dar și unele interese
majore cruciale pentru buna
desfășurare a activităţii lor.
Este vorba de eventuale abuzuri
legislative care pot să apară, de
o eventuală concurenţă ilegală,
fie ea din interiorul sau
exteriorul ţării, de un tratament
fiscal discriminatoriu etc.
UPLR poate interveni și în
medierea unor eventuale
conflicte ce pot să apară între
practicienii unor asociaţii
membre care prestează servicii
de multe ori complementare sau
apropiate ca substanţă.
Atragerea unor noi asociaţii
depinde foarte mult, sau de fapt
exclusiv, de capacitatea UPLR
de a demonstra cine este și ce
poate face pentru membrii ei, în
conformitate cu cele expuse mai
sus.

Cum apreciați modul de
taxare a activității profesiilor
liberale în acest moment?

Chestiunea fiscalităţii aplicabile
diverselor forme de organizare a
profesiilor liberale face obiectul
unui grup de lucru dedicat,
condus de doamna Ionela Vișan,
vicepreședinte al Camerei
Consultanţilor Fiscali.
Evident, crearea acestui grup de
lucru a avut la bază existenţa
unor nemulţumiri cu privire la
modul de impozitare/ taxare a
unor forme de exercitare a unor
profesii liberale.
Un exemplu este elocvent:
contribuţia la fondul de sănătate
de 5,5% fără aplicarea niciunui
plafon limitativ, ceea ce face ca
așa zisa taxă unică de 16% să fie
de fapt în aceste cazuri 21,5%!
În opinia noastră este o aberaţie
fiscală, discriminatorie,  impusă
sub acoperirea așa zisei
solidarităţi sociale.

UPLR este membru cu
drepturi depline în CEPLIS
(Consiliul European al
Profesiilor Liberale) și în
UMPL (Uniunea Mondială a
Profesiilor Liberale). Cum
sunt privite aceste profesii în
statele dezvoltate? 

Dacă vorbim de  “vechea”
Europă, acolo unde tradiţia
profesiilor liberale nu a fost
întreruptă de jumătate de secol
de dictatură comunistă, în mod
cert autorit\ţile sunt mult mai
conștiente de forţa și impactul
acestor profesii asupra factorului
social și economic.
Este o realitate că profesiile
liberale sunt un exponent al
libert\]ii în general, al liberei
iniţiative, al democraţiei
economice, care la rândul ei
menţine și impune democraţia
politică.
Prin implicarea lor în ţesutul
social și politic sunt un garant al
unei societăţi libere și
democrate.
Este unanim recunoscut în
“vechea”  Europă, că profesiile
liberale sunt un motor al
dezvoltării întreprinderilor mici
și mijlocii, contribuind
substanţial inclusiv la creșterea
cantitativă dar mai ales
calitativă a cererii, a consumului
care la rândul ei stimulează
oferta  creativă de produse și
servicii. 
Mi s-a spus că în unele ţări
(Franţa, de exemplu) devenise o
practică să se organizeze
întâlniri regulate la nivel de
președinte sau prim-ministru cu
președintele organizaţiei
naţionale a profesiilor liberale,
pentru a  lua pulsul celor care de
multe ori pot fi un barometru al
bunului mers (sau nu) al ţării.

Mircea FICA

Profesiile liberale
sunt un exponent 
al libert\]ii în
general, al liberei
inițiative, al
democrației
economice, care la
rândul ei menține și
impune democrația
politică.

Este esențial ca
autoritățile să
înțeleagă
necesitatea
cunoașterii
aprofundate a
impactului
profesiilor liberale
asupra factorilor
socio-economici,
pentru că numai
astfel vor putea, la
rândul lor, să
cuantifice la nivel
sectorial și
macroeconomic
efectul diverselor
decizii de natură
juridică sau fiscală.
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Cum este organizată
Camera Consultanților
Fiscali? Ce importanță are
această asociație pentru
mediul de afaceri local?
Camera Consultanţilor Fiscali
este organizaţia profesională
de utilitate publică, care
organizează, coordonează și
autorizează activitatea de
consultanţă fiscală în
România, asigură accesul la
profesia de consultant fiscal
și apără interesele legitime
ale membrilor săi, în baza
Ordonanţei Guvernului nr.
71/2001 privind organizarea
şi exercitarea activităţii de
consultanţă fiscală, cu
modificările şi completările
ulterioare. 
Organele de conducere ale
Camerei Consultanţilor
Fiscali sunt: Conferinţa
naţională, Consiliul superior
al Camerei și Biroul per ma -
nent al Consiliului superior.
În actuala etapă de dezvoltare
a relaţiilor socio-economice
din România, profesia de
consultant fiscal se impune ca
o necesitate obiectivă,
dezvoltarea profesiei şi a
pieţei de consultanţă fiscală
din România fiind strâns
legată de dezvoltarea
mediului de afaceri, realitatea
demonstrând că piaţa de con -

sul tanţă fiscală a crescut odată
cu amploarea investi ţiil or cu
capital străin şi autoh ton din
România.
Astăzi, Camera Consultanţilor
Fiscali numără peste 6.300 de
membri, atât persoane fizice,
cât și societăţi de consultanţă
fiscală. Structura membrilor
Camerei este alcătuită din
specialiști cu activitate prac -
tică îndelungată în domeniul
fiscalităţii, reprezentanţi ai
mediului academic, cât și din
societăţi cu capital autohton
și societăţi multinaţionale de
consultanţă fiscală cu o vastă
expertiză internaţională în
domeniu. 

Ce strategie aveți pentru
dezvoltarea programelor
de pregătire profesională
continuă?
O preocupare permanentă a
Camerei Consultanţilor
Fiscali este perfecţionarea
profesională  a membrilor săi,
dezvoltarea și menţinerea
competenţei profesionale în
vederea furnizării unor
servicii de un înalt nivel
calitativ, care să conducă la
creșterea prestigiului profesiei
de consultant fiscal. 
În acest scop, pe lângă
Programul anual de pregătire
profesională, Camera

Consultanţilor Fiscali își
propune ca și în viitor să
păstreze o legătură
permanentă cu mediul de
afaceri din România,
organizând  seminarii și
conferinţe interne și
internaţionale, colocvii şi
workshopuri în domeniul
economic, financiar şi fiscal,
asigurând astfel un schimb de
informaţii între mediul de
afaceri şi consultanţii fiscali,
în vederea interpretării
corecte a legislaţiei fiscale și
a identificării soluţiilor pentru
eliminarea dificultăţilor
întâmpinate în aplicarea în
practică a le gis  la ţiei
fiscale.

Cât de mult a contat know-
how-ul cu care au venit
societățile multinaționale
pentru firmele românești
din piața de consultanță
fiscală?
Aportul corporaţiilor
multinaţionale la dezvoltarea
de ansamblu a societăţii

românești 

CAMERA 
CONSULTANȚILOR FISCALI 
NUMĂRĂ PESTE 6.300 DE MEMBRI
Interviu cu TONI TEAU, Președintele Camerei Consultanților Fiscali
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este de necontestat, know-how-ul,
multitudinea de inova]ii, procese
și metodologii de ultimă generaţie
aduse în ţară au contribuit decisiv
la progresul economic al
României. Acest lucru s-a resimţit
din plin și în domeniul
consultanţei fiscale, societăţile
multinaţionale au contribuit  `n
mod semnificativ și la dezvoltarea
pieţei de consultanţă fiscală din
România, reprezentând importante
modele de referinţă
organizaţională pentru nenumărate
firme românești.
Cultura organizaţională, siguranţa
postului, și de ce nu chiar
provocarea, au fost principalele
motive pentru care mulţi tineri
români au preferat munca într-o
companie multinaţională de
consultanţă fiscală, chiar dacă
trebuiau să se adapteze rigorilor
occidentale. Mulţi din acești
tineri, având experienţa și
formarea într-o corporaţie
multinaţională de consultanţă
fiscală și-au înfiinţat propriile
firme în acest domeniu, în care au
împletit ulterior, cu maximă
eficienţă, know-how-ul dobândit
în multinaţionale, cu expertiza
autohtonă.

Care sunt principalele
provocări cu care se confruntă
acum firmele de consultanță
fiscală?
În condiţiile în care cunoașterea și
aplicarea corespunzătoare a
legislaţiei interne și internaţionale
este esenţială pentru un consultant
fiscal, una dintre provocările
majore cu care se confruntă
activitatea consultanţilor fiscali
din România este existenţa unei
legislaţii fiscale într-o continuă
transformare, precum și lipsa de
predictibilitate care schimbă pe
neașteptate regulile fiscale. În
acest context, a fi mereu informat
este esenţial pentru a face faţă

provocărilor acestui mediu dificil
și pentru a reduce impactul asupra
afacerilor clienţilor deserviţi.
Un alt aspect care trebuie
menţionat este necesitatea
impunerii aplicării corecte a
legislaţiei în vigoare, în ceea ce
privește competenţa de efectuare a
expertizelor fiscale judiciare și
extrajudiciare. Expertiza fiscală
este o activitate specializată în
clarificarea unor aspecte de natură
fiscală, a cărei competenţă revine
exclusiv în sarcina consultanţilor
fiscali, membri ai Camerei
Consultanţilor Fiscali. 

Cum apreciați nivelul actual al
fiscalității din țara noastră?
România se situează în rândul
ţărilor membre ale Uniunii
Europene cu un nivel scăzut de
fiscalitate, dac\ ne referim strict la
impozitul pe profit și/sau
impozitul pe venit (16% ambele).
Cota de TVA (24%) este însă una
dintre cele mai ridicate din
Uniunea Europeană. Veniturile
fiscale provin în special din
impozitele indirecte și mai puţin
din impozite directe, aceasta fiind
o caracteristică comună ţărilor în
curs de dezvoltare sau a ţărilor
care  traversează perioada de criză
economică.

Camera Consultanților Fiscali
este membru al Uniunii
Profesiilor Liberale din
România și al Confederației
Fiscale Europene. Cum
colaborați în cadrul acestor
organizații?
Ca membru cu drepturi depline a
Uniunii Profesiilor Liberale din
România, Camera Consultanţilor
Fiscali a fost reprezentată la toate
manifestările organizate de
această asociaţie, între cele două
asociaţii existând o colaborare
fructuoasă în scopul apărării şi
promovării statutului fundamental

al profesiilor liberale din ţara
noastră. Ne propunem să întărim
relaţiile de colaborare cu celelalte
profesii liberale apropiate
domeniului fiscal, respectiv
CAFR, Uniunea Naţională a
Barourilor din România,
ANEVAR, Consiliul de Mediere,
considerând că aceste profesii,
deşi sunt diferite, desfăşoară
activităţi în interes public și sunt
un adevărat liant între puterea
publică şi drepturile cetăţenilor.
Ne vom alătura eforturilor
comune ale UPLR pentru
apărarea intereselor fundamentale
ale membrilor profesiilor liberale,
pentru susţinerea nemijlocită a
mediului de afaceri, dar şi a
societăţii în ansamblul ei. 
Camera Consultanţilor Fiscali este
membru al Confederaţiei Fiscale
Europene (CFE) încă din anul
2009, reprezentanţii noștri
participând activ la acţiunile şi
dezbaterile organizate de CFE în
comisiile de specialitate,
respectiv: Comisia pe probleme
profesionale şi Comisia fiscală, în
cele două subcomitete ale acesteia
– impozitare directă şi impozitare
indirectă.
Trebuie menţionat faptul că
începând cu aprilie 2010 s-a
demarat implementarea procedurii
legate de înregistrarea
consultanţilor fiscali din România
în Registrul European al
Consultanţilor Fiscali, registru
creat și actualizat de către
Confederaţia Fiscală Europeană.
Datorită prezenţei constante pe
plan internaţional, Camera
Consultanţilor Fiscali din
România a participat în calitate de
membru fondator la înfiinţarea
noii organizaţii a Confederaţiei
Fiscale Europene, cu sediul în
Bruxelles, beneficiind astfel de
toate drepturile aferente acestei
titulaturi.

Mircea FICA

Una dintre
provocările majore
cu care se confruntă
activitatea
consultanților fiscali
din România este
existența unei
legislații fiscale 
într-o continuă
transformare,
precum și lipsa de
predictibilitate care
schimbă pe
neașteptate regulile
fiscale.

Piaţa de consultanţă
fiscală a crescut 
odată cu amploarea
investiţiilor cu
capital străin şi
autohton din
România.



16 NUMARUL 4 APRILIE 2014
LEGAL MAGAZIN WWW.LEGALMAGAZIN.RO 

PROFESII LIBERALE

ARHITECTURA 
E IMPORTANTĂ 
PENTRU PERCEPȚIA 
ROMÂNIEI ÎN LUME
Interviu cu ȘERBAN ȚIGĂNAȘ, 
Președintele Ordinului Arhitecților din România

Ordinul Arhitecților din
România a inițiat două studii
sociologice, pentru a
înțelege mai bine evo luțiile
și tendințele acestei piețe
sofisticate. Un studiu va fi
rea lizat în parteneriat cu
IMAS - studiul de
fundamentare în vederea
realizării şi implemen tării
Sistemului de informare
asupra costurilor
activităţilor şi serviciilor de
arhitectură, iar celălalt în
parteneriat cu
Universitatea Babeş-Bolyai
- studiul de evaluare
privind inserţia
absolvenţilor de arhitectură
pe piaţa muncii. Ce
așteptări aveți de la aceste
studii și cum au primit
arhitecții chestionarele,
interviurile și discuțiile
specifice?

Așteptările sunt deja confir -
mate de primul studiu care
este finalizat în acest moment.
Cel de al doilea va furniza
rapoarte preliminare în aprilie
și îl vom publica în mai.
Pentru a ne formula strategiile
și pentru a discuta cu parte ne rii
instituţionali avem nevoie de
cunoașterea completă și com -
plexă a fenomenelor legate de
construire, de piaţa construc -
ţiilor din România și de pozi -
ţia arhitecturii prin arhitecţi în
această piaţă. Despre învăţă -
mântul de arhitectură trebuie
discutat mult mai mult în con -
textul pieţei și al profesiei, și
nu doar în interiorul univer si tă -
ţilor, pentru că în prezent con -
sider că există o certă de cu pla re
a acestora de realităţile mediu -
lui în care vor dori să pășească
absolvenţii formaţi de acestea.
Despre cum au primit arhitec ţii

aceste studii știm prin răspun -
surile pe care le-au oferit și
urmează să le dis cutăm
împreună în săptă mâ  nile care
vin. Arhitecţii români nu pot fi
decât nemul ţumiţi de cadrul în
care lucrea ză și își doresc să
exprime aceasta și să contri bu ie
la schim bări. Aceste opinii tre -
buie analizate, găsit numi torul
comun, înţe lese fenomenele și
argumen tate propunerile pe
care le vom face. Personal
aștept să le folosim construc -
tiv în dialog cu guvernul,
administraţiile și univer sităţile.
mă aștept la rezistenţă la
schimbare, la conservatorism
și priorităţi către interese
restrânse, dar le consider
inevitabile și vom încerca să
argumentăm cât mai bine.

Ați afirmat recent că în
România arhitectura stag -

nea ză ca pon dere și apariții,
nu e în creștere pentru că
nici statul și nici investitorii,
în mare majoritate foarte
speculativi, nu au prio rități
pentru calitate. Ce con -
siderați că trebuie făcut pe
ter men lung, pentru
schimba rea mentalităților
și pentru creș terea calității
arhitecturale?

Trebuie să ajutăm la formarea
voinţei politice orientate către
obţinerea unei calităţi reale a
mediului construit în care,
până la urmă trăim cu toţii și
ne interesează pe toţi. Acesta e
obiectivul, dar pentru atinge -
rea lui trebuie lucrat mult la
pregătirea terenului pentru
formarea acestei voinţe. Avem
nevoie de o înţelegere
profundă a arhitecturii, a
calităţii acesteia și a rolului pe
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care îl joacă în calitatea vieţii, cu
beneficii inclusiv pentru economie
și o măsură a bunei guvernanţe.
Avem nevoie să fim clari și
convingători, dar suntem conștienţi
că nu vom putea singuri, adică
doar prin vocile arhitecţilor să
reorientăm fenomenele construirii
în România. Avem nevoie de toţi
partenerii care vor înţelege că
aceasta nu este pentru ca unei
profesii, unor profesioniști să le fie
mai bine, ci pentru ca tuturor să ne
fie mai bine, proprie tari, utilizatori
direcţi și comuni tate. Odată această
voinţă apărută ea trebuie servită cu
instrumente care trebuie să fie
disponibile atât prin eforturi
guvernamentale și parlamentare,
deci prin cadrul legislativ reformat
și reorientat de care răspund
puterile centrale, dar și prin modul
de aplicare pro-activ, inteligent și
benefic de către administraţiile
regionale și locale, prin bune
practici. În paralel trebuie
dezvoltată cultura calităţii
arhitecturii ca parte a culturii
generale a fiecărui cetăţean, prin
programe care să pregătească
generaţiile care vin să devină
capabile să discearnă, să fie mai
exigente, să dorească și să impună
prin poziţiile pe care le vor avea în
societate, o arhitectură mai bună.  

Ce soluții vedeți pentru stopa -
rea distrugerii patrimoniului
arhitectural al României, având
în vedere situația de fapt
existentă în București și în alte
mari orașe ale țării, precum
Timișoara, Constanța, Craiova,
Iași, Brașov, Cluj etc.?

Soluţiile ţin de ceea ce spuneam mai
înainte, problema patrimo niului
nefiind una distinctă și diferită de a
arhitecturii în general. Patrimoniul
construit conservat, protejat și mai
ales utilizat de contemporani este
parte din calitatea mediului

construit de care vorbeam. Ca
soluţii văd nevoia de a transforma
percepţia asupra comisiilor care
avizează la nivel regional proiec -
tele care necesită aceasta pentru că
sunt în zone protejate. În prezent,
din motive obiective, acestea sunt
văzute ca fiind o frână în procesele
de autorizare, mai ales datorită
timpilor extrem de lungi în care
emit avize, adică a incapacităţii de
a răspunde prompt solicitărilor.
Pentru corecţie e nevoie de resurse
alocate și sunt multe moduri de a
face ca lucrurile să meargă mai
bine. Din păcate, aţi putut observa
evoluţiile din vârful Ministerului
Culturii și Patrimoniului Naţional,
instabilitatea și de aici dificultatea
de a construi împreună. Există
costuri pentru evaluarea proiectelor
și performanţele unei birocraţii
necesare, care trebuie asumate.
Există mai multe entităţi avizatoare
care au înţeles acest lucru, s-au
organizat și te poţi baza pe
răspunsul lor prompt și clar. Nu se
întâmplă în domeniul avizelor care
privesc patrimoniul. Aţi mai
observat în anii trecuţi că atunci
când marile proiecte promovate de
administraţii nu treceau de opiniile
specialiștilor pentru că aveau efecte
nedorite asupra patrimoniului
protejat, soluţiile au fost să se
schimbe componenţa comisiilor, să
se plaseze alţi oameni, unii chiar în
conflict de interese, în aceste
comisii. Și aceste fenomene trebuie
lămurite și clarificate. nu poţi să
reprezinţi și iniţiatorul proiectului
și avizatorul lui în domeniul
protecţiei patrimoniului în același
timp. Domeniul protecţiei
patrimoniului trebuie deschis
tinerilor, făcând mai atractiv
accesul în cercul prea restrâns al
celor avizaţi, competenţi care au
obţinut recunoașterea și dreptul de
a lucra pe clădirile monument. E
nevoie de stimulente și atunci
arhitecţii interesaţi și activi în acest

domeniu vor putea ocupa spaţiul
neacoperit în prezent cu
competenţe. O să încerc să
furnizez numere în acest domeniu
pentru a arăta că de fapt cei care au
dreptul să se ocupe de intervenţiile
pe monumente nu o pot face în
ritmul necesar pentru că sunt prea
puţini și, din păcate, nu doresc să
fie mai mulţi din motive de înţeles. 

Cum colaborează OAR cu
instituțiile abilitate să protejeze
acest patrimoniu– Inspectoratul
de Stat în Construcții, Ministerul
Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice,
Ministerul Culturii, primării,
consilii județene etc.?

OAR este organizat în filiale care
reprezintă comunităţile
independente de arhitecţi și
colaborarea este diferită, evident,
de la caz la caz, în fiecare loc. Ea
depinde de oameni și de calităţile
lor. De oamenii de la Ordin și de
cei de la instituţiile respective.
Altfel spus, dacă avem o situaţie
”plus cu plus”, rezultatul e plus,
dar dacă avem ”plus cu minus” sau
chiar ”minus cu minus”, ceea ce se
cam întâmplă, nu merge. Despre
nivelul central, minister, vă
povesteam mai înainte că e dificil
când nu ai parte de continuitate și
mai ales coerenţă din partea
puterii. Mai e ceva interesant și
important. Noi judecăm fiecare
problemă legată de patrimoniu în
parte, cum e firesc. Sunt situaţii în
care suntem de aceeași părere cu
instituţiile abilitate, susţinem
poziţiile acestora atunci când le
apreciem ca fiind corecte dar
suntem contestatari ai situaţiilor
incorecte, a cazurilor în care se
produc erori. Am constatat că
liderii acestor entităţi nu pot să ne
privească ca fiind parteneri pentru
anumite proiecte dacă ne opunem
altora, ceea ce îi face să ne

Profesiile liberale 
au început să
progreseze în
colaborarea dintre
ele și să înțeleagă 
că își pot aduce
beneficii reciproce.

Avem nevoie de o
înțelegere profundă
a arhitecturii, a
calității acesteia și a
rolului pe care îl
joacă în calitatea
vieții, cu beneficii
inclusiv pentru
economie și o
măsură a bunei
guvernanțe. 
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considere, pe noi, cei de la
Ordin, ca fiind împotriva
instituţiei în sine, ca fiind din
opoziţie, cu interese politice,
etc. Nimic mai fals, eronat și
păgubos. Noi știm și dorim să
discutăm proiectele și nu
persoanele, culorile de partid
sau alte atribute. Ei, de multe
ori nu prea pot face asta. Cred
că există o contaminare politi -
că a mediilor profesioniștilor
care determină și aceste
atitudini.

Conduceți unul dintre cele
mai importante birouri de
arhitectură din România.
Cluj Arena, una dintre cele
mai importante lucrări
semnate de dumneavoastră
a fost nominalizată la Mies
van der Rohe Award 2013.
Ce semnificație are acest
proiect pentru echipa dum -
neavoastră de arhitecți?

Aș fi preferat să depășim
momentul Cluj Arena, un
proiect care a fost finalizat în
2011. E adevărat că ne-a adus
multe premii internaţionale în
2012 și 2013, dar mergem mai
departe. Proiectul ne-a
demonstrat că nu e suficient să
faci tot ce poţi ca arhitect
pentru un mare proiect public,
fiind nevoie de voinţa și
capacitatea proprietarului
public să îl exploateze la
maximum în beneficiul
comunităţii. Acest lucru nu se
întâmplă la Cluj Arena, sper
pentru moment, deși există un
grup de tineri ambiţioși intraţi
în politică, care doresc să facă
acest lucru. Proiectul a fost
asociat prea mult de numele
liderilor poitici din perioada în
care a fost realizat și dat în
folosinţă, iar noii lideri veniţi
după alegeri nu l-au adoptat ca

proiectul lor și au făcut prin
asta rău tuturor. Cred că acest
tip de atitudine, divorţul de
proiectele predecesorilor și
prea marea etichetare cu nume
de lideri politici a proiectelor,
în fond ale comunităţilor, este
o mare problemă. noi am
simţit-o cu Cluj Arena. Ca să
vă răspund vreau să subliniez
că vizibilitatea și premiile,
faptul că proiectul a fost
publicat pe toate continentele
și foarte văzut atât de
profesioniști cât și de marele
public ne-a demonstrat că
arhitectura e importantă pentru
percepţia României în lume.
Ne-a demonstrat că se poate,
că ne putem promova valorile
și mai ales că societatea este
foarte interesată să fie
percepută prin arhitectura
nouă, care o reprezintă.
Clujenii au primit fantastic de
bine acest proiect pe care unii
dintre ei îl așteptau de câteva
zeci de ani. Ceea ce am învă -
ţat e că nu e suficient și că
trebuie să folosești arhitectura
cu inte ligenţă și că ai nevoie,
în cazul stadionului și de
performanţa sportivilor, ca și
cum nu ajun ge să faci clădirea
unui teatru for mi dabil dacă nu
aduci specta co le pe măsură.
Depindem eno rm unii de alţii.
Asta înseam nă societatea, și
arhitectura e re zul tatul stării
societăţii, în general.

Ordinul Arhitecților din Ro -
mânia este una dintre cele
mai active asociații membre
în Uniunea Profesiilor
Liberale din România. Cum
percepeți relația dintre
aceste profesii liberale și
clienții lor, ținând cont de
întețirea concurenței,
precum și de exigențele tot
mai ridicate ale clienților?

Cred că profesiile liberale au
început să progreseze în
colaborarea dintre ele și să
înţeleagă că își pot aduce
beneficii reciproce. Relaţiile
cu clienţii fiecărei profesii
sunt și diferite și asemănătoare
pentru că profesiile sunt
diferite, dar clienţii sunt în
general aceiași români. M-aș
bucura ca exigenţele clienţilor
să fie tot mai ridicate și să își
onoreze corect aceste exigenţe
cu onorariile plătite pentru
profesioniștii liberali, dar nu
prea e așa. Se cere tot mai
mult la preţ tot mai mic, care e
o falsă percepţie a creșterii
exigenţelor. Există diferenţe
importante între profesiile care
sunt în domeniul sănătăţii,
unde clientul are o anumită
atitudine, fiind afectat într-un
plan, aș spune de prim-plan, și
profesiile care se referă la
libertate, justiţie, deci și
proprietate. Arhitectura este un
capitol încă insuficient înţeles
din perspectiva  interesului
public și a calităţii vieţii. 

Ce viitor au următorii
absolvenți ai facultăților de
arhitectură din România,
având în vedere potențialul
ridicat de creștere a
sectorului construcțiilor, pe

toate planurile -  reziden -
țial, comercial, industrial,
spații publice -, dar și de
numărul tot mai mare de
absolvenți? 

Nu aș spune că există neapărat
un potenţial de creștere în
domeniul construirii ci mai
degrabă o nevoie, pentru că
indicatorii din zona pieţei
construcţiilor și mai ales din
zona recursului la arhitecţi nu
sunt favorabili. Nici previziu -
nile nu sunt bune. Românii,
neînţelegând suficient de bine
ce trebuie să facă arhitectul în
beneficiul lor, alegând
arhitecţii după criteriul
preţului cât mai mic, sunt
tentaţi să reducă cât mai mult,
până la renunţare în anumite
cazuri, apelul la rolul acestora,
ca să scadă costurile. În pre -
zent lucrurile nu se îndreaptă
deloc în favoarea arhitecţilor
și în mod direct dar neperce -
put corect, nici în favoarea
clienţilor lor. Asta însemnă că
viitorul absol ven ţilor depinde
de viitorul apelului pe care îl
va face societatea pentru care
doresc să lucreze la ei. Șansele
de reușită depind de ei înșiși,
adică de tinerii arhitecţi, dacă
vor reuși să se ocupe eficient
de nevoile clienţilor și să
demonstreze, fiecare în parte,
dar în final împreună ca pro -
fesie, că aportul arhitectului
poate fi fundamental, decisiv
chiar în orice proiect, aducând
profit celor care investesc,
satisfacţie utilizatorilor și
mulţumire întregii societăţi.
Tinerii arhitecţi trebuie să știe
că vor trece prin această
încercare dură care ne supune
de fapt pe toţi, o societate ima -
tură încă în domeniul construirii.

Mircea FICA
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Câți membri sunt acum
înscriși în Asociația
Națională a Evaluatorilor
Autorizați din România
(ANEVAR)? Cum apreciați
evoluția acestei profesii de
evaluator în ultimii ani?

Există câteva momente în
cursul unui an care
influenţează numărul de
membri titulari activi. În
primul rând, mă refer la
primirile de noi membri,
respectiv la pierderea calităţii
de membru. Astfel, primirile
de noi membri titulari au loc
de două ori pe an, în lunile
iunie și decembrie. Un alt
moment care influenţează
numărul de membri titulari
este data de 31 decembrie, la
care fiecare evaluator
autorizat trebuie să fi urmat
un program de pregătire
continuă de 20 de ore. Cei
care nu au reușit acest lucru
devin membri suspendaţi și
pot rămâne cu acest “statut”
maximum doi ani. Calitatea
de membru poate fi retrasă și
pentru neplata cotizaţiei, care
se constată după termenul
limită de plată, acesta fiind
31 martie a anului în curs.
Aceste repere sunt clare și
respectate cu stricteţe, pentru
că nimic nu poate fi mai
dăunător pentru organizarea
unei profesii decât ambigui -
tăţile, respectiv regulile făcute
pentru a fi încălcate. La data
acestui interviu, sfâr[itul lunii
martie 2014, numărul de
membri titulari este de circa
3.800, iar numărul de membri
corporativi de circa 320.
În ce privește evoluţia
profesiei de evaluator
autorizat în ultimii ani, aș
spune că aceasta și-a urmat
cursul firesc, adaptându-se la

realităţile curente. ANEVAR,
ca o organizaţie neguverna -
men tală, s-a impus ca brandul
cel mai important al pieţei
evaluării bunurilor, astfel
încât, după aproape 20 de ani
de la înfiinţare, apariţia OG
24 / 2011 privind unele
măsuri în domeniul evaluării
bunurilor care reglementează

activitatea de evaluare și
profesia de evaluator
autorizat, a fost firească și a
consfinţit statutul de utilitate
publică al acestei profesii,
stabilindu-i clar drepturile și
îndatoririle.
Consider că reprezentăm o
profesie solidă, bine organi -
za tă, care are ca membri

oameni cu experienţă, toţi cu
studii superioare, care înţeleg
unde ne aflăm și mai ales
înţeleg unde va trebui să
ajungem. Mai sunt multe
lucruri de făcut, dar ţintim
spre consacrarea titulaturii de
membru ANEVAR ca un
reper de excelenţă.  Vrem să
fim mândri că suntem mem -
bri ANEVAR și în același
timp ca ANEVAR să fie
mândră că ne are ca membri. 

ANEVAR monitorizează
riguros calitatea activității
de evaluare a bunurilor
desfășurată de membrii
săi. Ce tendințe ați
remarcat în activitatea din
anul 2013? În ce sectoare
au fost mai multe evaluări?

Activitatea de monitorizare
este una dintre preocupările
noastre principale în anul
2014, având în vedere că este
o consecinţă a intrării în
vigoare a OG 24/2011, și nu
numai. Rolul monitorizării
este unul de prevenţie și de
asigurare a unui nivel etic și
calitativ înalt, și nicidecum
acela de “a căuta nod în
papură”. Regulile profesiei
trebuie însă respectate de
către toată lumea. Nivelul
calităţii serviciilor oricărei
profesii liberale și constanţa

ANEVAR  
S-A IMPUS CA BRANDUL 
CEL MAI IMPORTANT AL PIEȚEI 
EVALUĂRII BUNURILOR
Interviu cu ADRIAN VASCU, Președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România
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acestui nivel reprezintă atributul
principal al existenţei acelei
profesii. Garanţia recunoașterii pe
termen lung o reprezintă calitatea
serviciilor. Dacă nivelul calităţii
este slab și utilizatorii sunt
convinși de acest lucru, atunci
toate celelalte pârghii de susţinere,
statutare, legislative, își vor pierde
puterea și va trebui să apară un
serviciu alternativ care să fie la
nivelul calitativ al așteptărilor
utilizatorilor. Noi încercăm - și
prin monitorizare - să fim
conștienţi de acest lucru și
totodată transmitem un semnal
pieţei că suntem preocupaţi în
mod real de acest proces.
Refe ritor la domeniile de activi -
tate ale evaluatorilor autorizaţi,
preponderente au rămas evaluările
de proprietăţi imobiliare (în dome -
niul garantării împrumuturilor,
precum și în zona evaluării pentru
raportare financiară), urmate de
evaluările de întreprinderi și de
evaluările de bunuri mobile.

Activitatea de evaluator este
deosebit de complexă, ținând
cont de gradul scăzut de
predictibilitate a economiei și a
legislației noastre. Care sunt
principalele probleme cu care
se confruntă evaluatorii?

Poate părea o banalitate, dar
problema evaluatorilor - la fel ca
și a altor profesii liberale - este că
nivelul de activitate este mare și,
deseori, câștigul nu este pe mă -
sură. Un pericol însă îl constituie
faptul că existând presiunea
clienţilor asupra onorariilor și a
termenelor de finalizare a rapoar -
telor de evaluare, este afectată și
calitatea serviciului, ceea ce este
inadmisibil. De aceea, provocarea
pe care o avem acum este să
restabilim echilibrul firesc între
calitatea evaluărilor și timpul
necesar realizării acestora,

respectiv onorariile care pot fi
percepute. Ecuaţia este simplă. Un
raport de evaluare înseamnă de
fapt colectarea unor informaţii din
piaţă, analiza acestora și
transformarea într-o informaţie
nouă care îi este utilă clientului,
adică VALOAREA. O realitate
cunoscută este faptul că
informaţiile de piaţă privind
tranzacţiile de bunuri nu sunt ușor
de găsit, pentru că nu există baze
de date publice cu tranzacţiile
efectuate. Există informaţii, doar
că ele sunt disparate și este nevoie
de instrumente speciale și de timp
pentru a le culege. Pentru a obţine
deci un rezultat de calitate, și nu
unul superficial, avem nevoie de
informaţii de calitate iar pentru a
le obţine avem nevoie de un

minim de timp. Pentru a face
acest lucru în continuitate este
nevoie ca serviciul să nu fie plătit
sub un minim admisibil. 
Revenind astfel la întrebarea
dumneavoastră, aș spune că nu
este nici suficient și nici eficient
să ne plângem de problemele pe
care le avem. Cred însă că ne
putem gândi la niște soluţii
posibile care să prezinte avantaje
și pentru utilizatori. Prin urmare,
trebuie să îmbunătăţim calitatea
informaţiei primare din rapoartele
noastre, să schimbăm astfel ceva
din ceea ce s-a f\cut până acum,
după care să explicăm și să
încercăm să îi convingem pe
utilizatori că acest produs de
calitate mai ridicată le este mai
util și ar trebui remunerat la
valoarea lui reală. Iar această
valoare superioară provine de fapt
din timpul suplimentar petrecut
pentru realizarea produsului finit.
A plăti pe cineva la nivelul
activităţii pe care a prestat-o este
o minimă formă de respect, iar
respectul este singura garanţie a
unei relaţii pe termen lung. 

Conduceți departamentul de
evaluare al KPMG România. La
fel ca în sectorul de audit și în
cel al consultanței fiscale,
societățile din Big4 au cea mai
mare expertiză în acest do me -
niu al evaluării. Cum apreciați
concurența existentă în piață și
cum vedeți dezvoltarea ei?

Concurenţa este ingredientul care
dă savoare activităţilor din piaţa
serviciilor profesionale. Pe lângă
generalităţile cunoscute aș aminti
că: menţine / îmbunătăţește
calitatea serviciilor, educă clienţii
și, nu în ultimul rând, îţi conferă
periodic satisfacţia de a fi
învingător. Cu cât acest lucru se
întâmplă mai des, cu atât ești mai
de succes. Susţin dezvoltarea

Concurența 
este ingredientul
care dă savoare
activităților din piața
serviciilor
profesionale.
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Preponderente au
rămas evaluările de
proprietăți
imobiliare (în
domeniul garantării
împrumuturilor,
precum și în zona
evaluării pentru
raportare
financiară), urmate
de evaluările de
întreprinderi și de
evaluările de bunuri
mobile.

concurenţei militând pentru
instrumente corecte de practicare
a acesteia. În același timp, sunt
împotriva rabatului de la calitatea
serviciului și, pe cale de
consecinţă, a rabatului de la un
nivel rezonabil al raportului
calitate preţ. Ce ar trebui să facem
însă noi, competitorii, este să
avem o poziţie comună în faţa
clienţilor care - din lipsă de
cunoaștere sau de experienţă -
denaturează cerinţele specifice
activităţii de evaluare atunci când
cer ofertarea unui asemenea
serviciu. Aceștia trebuie să
înţeleagă, de exemplu, că “preţul
cel mai mic” nu trebuie să fie
criteriul principal de selecţie, și
că, în cazul evaluării
imobilizărilor corporale pentru
raportare financiară, criteriul
pentru oferta financiară nu poate
fi “tariful / bucată”. Din discuţiile
pe care le-am purtat cu Autoritatea
Naţională pentru Reglementarea și
Monitorizarea Achiziţiilor Publice
(ANRMAP) sperăm să apară un
ghid privind selectarea serviciilor
de evaluare care să fie public și să
poată fi aplicat de către toate
autorităţile contractante. Cred că,
după aceea, concurenţa ar trebui
să fie și mai sănătoasă. Și concu -
renţilor le dorim același lucru! 

ANEVAR editează Revista de
Evaluare, având un colectiv de
redacție prestigios, cu colabo -
ratori externi și parteneri de
primă mână. Cum este primită
această publicație de public?

ANEVAR editează de fapt trei
publicaţii. Cea mai veche este
Buletinul informativ, care apare
acum de două ori pe an, în lunile
aprilie și octombrie, și care
conţine subiecte de organizare
internă destinate exclusiv
membrilor. A doua în ordine
cronologică este Revista de
Evaluare, revistă bilingvă română-
engleză care apare de două ori pe
an și care are caracter știinţific,
fiind zona în care sunt expuse
teme de cercetare din domeniul
evaluării și din domenii conexe.
Este destinată instituţiilor de
învăţământ superior, bibliotecilor
și nu în ultimul rând abonaţilor și
publicului de avangardă. Cea mai
recentă publicaţie a ANEVAR,
care acum se află la numărul 2, se
numește “VALOAREA - oriunde
este ea” și este o revistă de opinii
adresată atât evaluatorilor, cât și
utilizatorilor serviciilor de
evaluare. Apariţia acesteia este
trimestrială și își propune să
prezinte la zi informaţii utile

tuturor celor intreresaţi în
activitatea de evaluare a bunurilor.
Este o revistă modernă pe care o
puteţi citi descărcând din
AppStore sau pe orice alt sistem
de operare Android aplicaţia
gratuită “Revista valoarea”.

Sunteți Prim-Vicepreședintele
Uniunii Profesiilor Liberale din
România, unde ANEVAR este un
membru extrem de activ. Cât
de importante sunt profesiile
liberale pentru economia
românească?

Ar trebui să fie motorul
economiei. Profesioniștii liberali
sunt acele persoane care sunt
stăpâne pe opinia și pe timpul lor
- și ce își poate dori mai mult un
om decât să își petreacă cea mai
mare a timpului făcând ceea ce îi
place? Din păcate, în România,
profesiile liberale nu au ca întreg
o identitate clar conturată. Suntem
prezenţi în toate zonele
economice, dar cu reguli separate
și cu o încă prea superficială
cunoaștere a unora despre ceilalţi.
Uniunea Profesiilor Liberale din
România ar putea deveni o voce
puternică, prin cei circa 600.000
de profesioniști pe care îi
reprezintă. Trebuie mai întâi ca
fiecare dintre aceștia să fie
conștient că aparţine acestui grup,
apoi să identificăm obiectivele
comune și, în final, să desfășurăm
niște acţiuni concrete în beneficiul
tuturor. Suntem într-un moment
foarte delicat și perpetuu în care
profesioniștii liberali așteaptă ca
UPLR să facă ceva pentru ei, iar
UPLR așteaptă ca profesioniștii
liberali să fie conștienţi de
sinergia pe care o pot crea 
adunaţi sub același nume. Sper ca
în acest an să reușim să rupem
acest cerc vicios.  

Mircea FICA
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Este necesară modificarea
legislației privitoare la
insolvență?

Modificarea actualei legislaţii
în materia insolvenţei este o
măsură necesară deoarece
legea 85/2006 nu a produs
rezultatele scontate pentru
întărirea stabilităţii
economice. Iată și câteva
cifre elocvente ca argument
în acest sens. Volumul plăţilor
restante totale generat de
companiile în insolvenţă este
de 36,5 miliarde lei, respectiv
circa 34,4% din totalul
plăţilor restante la nivelul
economiei, iar 13,9 miliarde
lei reprezintă plăţi restante
către furnizori. Volumul
creditelor acordate de bănci
şi IFN-uri companiilor aflate
în insolvenţă sau în faliment
este considerabil - 24,2 mili -
arde lei, reprezentând 18,9%
din totalul creditelor acordate
companiilor nefinanciare de
către bănci şi IFN-uri, în
august 2013. Volumul
creditelor restante peste 
90 de zile generat de aceste
firme este de circa 20,8
miliarde lei (reprezentând
85,8% din volumul total al
creditelor cu restanţe de peste
90 de zile acordate
companiilor, în august 2013).
După cum se poate observa,
efectele sunt negative pentru
economie, iar rezultatele
inexistente, motiv pentru care
Banca Naţională a României
(BNR) s-a  implicat activ și a
contribuit cu propuneri la
elaborarea proiectului Codul
Insolvenţei.

Cât de important este un
plan de reorganizare bine
structurat pentru evitarea
falimentului? 

Efectele redresării prin
reorganizare sunt extrem de
reduse, doar 2-3% dintre
firmele aflate în proces de
reorganizare reușesc să ducă
la îndeplinire obligaţiile
asumate prin plan. Aceste
rezultate demonstrează că
legislaţia permisivă în
domeniul insolvenţei, cel mai
probabil, a avut o contribuţie
la crearea posibilităţii
firmelor de a se ajusta în
mică măsură pe baza
efortului propriu şi în
proporţie considerabilă pe
seama creditorilor. Am
observat că se contestă
dispoziţiile legale din proiect
privitoare la votul planului de

reorganizare cu majoritatea
de 50% dar, noi considerăm
că această dispoziţie este
benefică și va crește gradul
de reușită, dar nu și numărul
planurilor de restructurare. În
fond, mai bine să avem mai
puţine planuri de reorganizare
dar acestea să fie de succes,
decât să avem multe planuri
aprobate care eșuează.  
Conform datelor expuse în
Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă, pentru 3.500 de
firme au fost aprobate planuri
de reorganizare. Ar fi
interesant de văzut câte sunt
companiile care s-au
restructurat cu succes și care
au fost costurile? Pe de altă

parte, scopul principal al
insolvenţei este instituirea
unei proceduri colective
pentru acoperirea pasivului
debitorului, ori în situaţia în
care planul poate fi aprobat
cu votul unei minorităţi (30%
din totalul valoric al masei
credale) creanţele majorităţii
creditorilor pot fi excluse din
planul de reorganizare, astfel
încât, aceste reorganizări,
crează mai multe prejudicii
decât beneficii. De acea, noi
credem că un plan de
reorganizare poate avea un
rezultat echitabil doar atunci
când creditorii care deţin
50% din totalul valoric al
masei credale sunt de acord

INSOLVENȚA  
NU TREBUIE ÎNCURAJATĂ
Interviu cu FLORIN ŞANDOR, Consilier de Direcție, Direcția Juridică, Banca Națională a României
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cu planul propus. Nu trebuie
făcută o reorganizare cu un cost
foarte mare, în majoritatea
cazurilor, falimentul nu este decât
o consecinţă directă a reînnoirii
întreprinderilor.

Ce trebuie făcut pentru a avea
mai multe planuri de
reorganizare reuşite? 

Pentru reușita planului de
reorganizare sunt necesare două
condiţii esenţiale:
a.  planul de reorganizare să fie
realist și bine fundamentat
economic (Existenţa unui plan de
afaceri clar, bugetat în mod
adecvat atât pe termen scurt, cât și
pe termen lung;  Identificarea
clară a activităţilor, produselor, a
pieţelor  de desfacere și  utilizarea
de modele comparative, strategii,
scenarii; Planificarea riguroasă a
activităţii companiei; Un
management al vânzărilor
performant; Urmărirea cu
rigurozitate a cash-flow-ului și, în
special, a debitelor și creanţelor).
b. Acţionarii / asociaţii /
administratorii să fie implicaţi
efectiv în reorganizare sau să se
angajeze persoane cu competenţe
profesionale în domeniul
restructurării întreprinderilor. 
Implicarea în reorganizare a
persoanelor care au controlat
compania și afacerea este
esenţială dar, din păcate, există
multe situaţii în care aceste
persoane transferă activitatea
(clienţi, furnizori) pe o nouă
companie și lasă pasivele pe
seama creditorilor, iar legea nu
sancţionează astfel de abuzuri.
Considerăm că noua lege ar trebui
să prevadă și dispoziţii privitoare
la interzicerea desfășurării în
perioada de reorganizare, direct
sau indirect, de activităţi de tipul
celor care fac obiectul
reorganizării. 

Ce părere aveți despre finan ța -
rea în perioada de observație?

Chiar dacă legislaţia viitoare va
aduce o noutate importantă, prin
crearea  unei super-priorităţi
pentru creditorii care finanţează în
perioade de observaţie,  activitatea
de  finanţare în insolvenţă nu se
va îmbunătăţi fără un plan de
reorganizare bine fundamentat
economic. Mai exact, nimeni nu
va fi dispus să finanţeze o afacere
care nu are șanse de reușită. 

Greșelile de management sunt
una dintre cele mai des
întâlnite cauze ale insolvenței.
Cum pot fi evitate?

Este posibil ca 75% din numărul
total al insolvenţelor să se dato -
reze greșelilor de management.
Legea nu sancţionează greșelile de
management, iar în opinia mea
acesta este un mare neajuns al le -
gislaţiei din domeniul insol ven ţei.
Mai mult, există un curent ino va tor
care consideră că insolven ţele ar
trebui împărţite în “insolvenţe
frauduloase” și “insolvenţe scu za -
bile”, iar managementul defec tuos
ar face parte din categoria
“insolvenţelor scuzabile”. Datorită
faptului că “insolvenţa scuzabilă”
ar putea produce și efecte cu
privire la descărcarea de datorie,
consider nedreaptă această
tipologie și cred că mai potrivit ar
fi să vobim despre “insolvenţa
frauduloasă”, “insolvenţa culpa -
bilă” și ”insolvenţa scuzabilă”.
Noi am făcut propuneri de
îmbunătăţire și credem că un
sistem de publicitate în Registrul
Comerţului (RECOM) în care să
apară pentru o perioadă de 5 ani
acţionarii semnificativi, asociaţii
și administratorii care au produs
falimentul contribuie la
îmbunătăţirea transparenţei și
publicităţii comerciale și ar

diminua greșelile de management.
Acest sistem nu trebuie să fie unul
sancţionator, dar ar putea ajuta
semnificativ la cunoașterea
clientelei. În prezent, o persoană
poate produce falimente
consecutive și nenumărate fără să
existe o evidenţă în acest sens.

Ce soluții recomandați pentru
situații de dificultate financiară
sau supraîndatorare?

Situaţiile de supraîndatorare sau
dificultate economică, dacă nu
sunt rezolvate imediat ce apar prin
soluţii nonjuridice, pot crea stări
de incapacitate de plată, insol venţe
și crize financiare, care se vor
putea rezolva doar prin soluţii
juridice, iar rezultatele vor fi mult
diminuate atât pentru creditor cât
și pentru debitor.
Comisia Europeană recomandă
statelor membre să instituie
măsuri de sprijin, cum ar fi
asistenţa din partea experţilor.
Este esenţial ca întreprinderilor
aflate în dificultate care nu îşi
permit o consultanţă costisitoare
să li se faciliteze accesul la acest
tip de sprijin. De altfel, Comisia a
elaborat un sistem de avertizare
rapidă, respectiv un instrument de
auto-evaluare online pentru a
ajuta întreprinzătorii să îşi
estimeze rapid situaţia financiară.
De asemenea, programul
INTERREG şi organizaţiile
europene ale întreprinderilor oferă
numeroase posibilităţi de stabilire
de legături şi de schimb de bune
practici în ceea ce priveşte
sprijinul acordat întreprinderilor.
În concluzie, insolvenţa nu este o
stare normală a unei  economii
dezvoltate și nu trebuie încurajată,
motiv pentru care noi recoman dăm
îmbunătăţirea și utilizarea solu ţii -
lor de restructurare pre-insolvenţă.

Mircea FICA

Banca Națională a
României s-a
implicat activ și a
contribuit cu
propuneri la
elaborarea
proiectului Codul
Insolvenței

Legea 85/2006 nu a
produs rezultatele
scontate pentru
întărirea stabilităţii
economice
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Conform analizei EY,
în 2013, activitatea
globală de fuziuni şi

achiziţii a scăzut cu 6,2%
faţă de anul 2012, cu 37.257
de tranzacţii anunţate în
cursul anului, în valoare de
2,3 mii de miliarde de dolari,
în scădere cu 6,3%, în pofida
unor mega-tranzacţii, cum ar
fi Vodafone - Verizon, a treia
cea mai mare tranzacţie
realizată vreodată. 

M&A ÎN EUROPA CENTRALĂ 
ŞI DE EST

La începutul anului, firma
internaţională de avocatură

CMS și DealWatch au publi cat
raportul „Emerging Europe:
M&A Report 2013/14", aflat
la cea de-a treia ediţie anuală.
Raportul analizează activi -
tatea din Europa Centrală şi
de Est, oferind repere impor -
tante şi trasând predicţii de
interes cu privire la domeniul
fuziunilor şi achiziţiilor.
Raportul arată că activitatea
de fuziuni şi achiziţii în

Europa emergentă a rămas,
în esenţă, constantă în 2013,
în termeni de volum al
tranzacţiilor, dar a înregistrat
o scădere moderată din
punctul de vedere al valorii
tranzacţiilor, care au scăzut
de la 138 de miliarde de
euro, în 2012, la 112 miliarde
de euro în 2013. Cu toate
acestea, experţii CMS şi
DealWatch sunt optimişti în

ceea ce priveşte 2014, când
se aşteaptă o creștere cons -
tantă a fluxului de tranzacţii.
La nivel de regiune, anul
trecut, numărul de tranzacţii
anunţate cu o valoare de
peste un milion de euro a
scăzut cu 2%, la un total de
2.555 de tranzacţii. După
numărul de tranzacţii, cel
mai activ sector în 2013 a
fost cel al serviciilor, cu 484
de deal-uri încheiate,
reprezentând 19% din total.
Sectorul minier (incluzând
petrolul şi gazele) a fost
desemnat cel mai important
în ceea ce privește valoarea
tranzacţiilor, cu peste 23 de

PIAŢA DE FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII,  
ÎN CREŞTERE ÎN 2014?

În pofida aşteptărilor ca activitatea de M&A să intre într-o fază de
creştere sustenabilă, 2013 a marcat o scădere fără precedent la nivel
global, pentru al treilea an consecutiv. Aceste scăderi poziţionează
activitatea de fuziuni şi achiziţii la cel mai scăzut nivel din ultimii opt
ani şi sub nivelul perioadei ”dot com”, în urmă cu treisprezece ani. 
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miliarde de euro, reprezentând
peste 20% din piaţa globală. Cea
mai mare tranzacţie din regiune a
fost anunţată în ultimele zile ale
anului, când 30% dintre acţiunile
companiei ruseşti de construcţii
Stroygazconsulting au fost tran -
zac ţionate la o valoare de peste
3,5 miliarde de euro.
Piaţa M&A din Federaţia Rusă a
reprezentat 31% din totalul tran -
zacţiilor din Europa emergentă și
62% din valoarea totală a
afacerilor în 2013. Polonia s-a
clasat pe locul al doilea, cu o
pondere de 14% din numărul de
tranzacţii, urmată de Turcia cu
13%. Serviciile financiare M&A
au reprezentat peste 10% din
totalul tranzacţiilor din 2013, dar
numărul de tranzacţii bancare în
regiune este probabil să crească în
anii următori, întrucât creditorii
din Europa de Vest se retrag spre
a-şi întări poziţiile şi recapitaliza
operaţiunile din ţările de origine,
iar băncile grecești sunt obligate
să-și cedeze din active.
„Ne așteptăm ca, în 2014, fluxul
de tranzacţii în Europa Centrală şi
de Est să fie influenţat de creş -
terea interesului cumpărătorilor
străini, precum şi de disponibili -
tatea în piaţă a unor companii şi
active subevaluate şi a unei
activităţi crescute a fondurilor de
private equity”, a declarat Helen
Rodwell, CMS CEE Corporate
Partner.
„În timp ce reducerea gradului de
îndatorare a băncilor vest-euro -
pene va continua să fie un motiv
de îngrijorare pentru stabilitatea
economiilor din Europa de Est,
intrarea fondului de capital privat
KKR în regiune este un semn
încurajator al încrederii
investitorilor. Exceptând un nou
episod în criza datoriilor din zona
euro, suntem de părere că o
consolidare a sectorului bancar și
redresarea economică în curs de

realizare în Europa emergentă vor
genera o creştere a activităţii în
sectorul M&A în 2014”, a
adăugat Boris Maleshkov, Head
of Editorial, Emerging Markets
Information Service (EMIS).
Experţii CMS sunt optimiști cu
privire la fluxul de afaceri în
Europa Centrală şi de Est, în
2014. Potrivit acestora, cea mai
grea perioadă a crizei a trecut și
încrederea se restabileşte încet pe
piaţă. 

PIAŢA DIN ROMÂNIA, 
TREND UŞOR ASCENDENT

„Nici în România piaţa de fuziuni
şi achiziţii nu s-a ridicat la nivelul
aşteptărilor de la începutul anului
2013, rămânând, în cel mai bun
caz, la acelaşi nivel cu 2012.
Lipsa de predictibilitate a cadrului
fiscal şi de reglementare, precum
şi dificultatea atragerii de
finanţare bancară, au influenţat
evoluţia pieţei în 2013. Anul
trecut, s-a remarcat un număr de
tranzacţii importante în sectorul
serviciilor financiare, în timp ce
sectorul energiei, în particular cel
al energiei regenerabile, a fost cel
mai afectat de instabilitatea
mediului de reglementare”, a spus
Bogdan Câmpianu, director
executiv Corporate Finance, EY
România. “Pentru 2014, piaţa
fuziunilor şi achiziţiilor ar trebui
să reia tendinţa de creştere, pe
fondul îmbunătăţirii condiţiilor de
creditare şi al recâştigării aştep -
tate a statutului de ţară cu rating
investment grade“, a adăugat el.
Cezar Gu[u, Avocat Asociat,
Boştină şi Asociaţii, spune că, atât
pe plan global, cât şi european,
piaţa fuziunilor şi achiziţiilor a
consemnat în anul 2013,
comparativ cu 2012, o contracţie
din punct de vedere valoric,
infirmând astfel optimismul
manifestat de jucătorii de profil la

începutul anului trecut. “Trendul
descendent al pieţelor internaţio -
nale de fuziuni şi achiziţii a fost
replicat şi în România unde, în
ciuda unei creşteri din punctul de
vedere al volumului, valoarea
tranzacţiilor derulate în cursul
anului 2013 s-a situat sub cea
consemnată în cursul anului
2012”, a precizat el, adăugând că
volatilitatea mediului economic
şi, în consecinţă, predictibilitatea
redusă cu privire la perspectivele
de creştere, dificultăţile în
accesarea finanţării bancare,
dublate de instabilitatea cadrului
legislativ şi a mediului politic
reprezintă unii dintre factorii care
au determinat potenţialii
investitori să abordeze în
continuare o atitudine prudentă în
ceea ce priveşte activitatea de
fuziuni şi achiziţii. “Luând în
considerare faptul că Europa
Centrală şi de Est este percepută
în prezent drept una dintre cele
mai atractive regiuni din Europa
din punctul de vedere al apetitului
investiţional, este de aşteptat ca şi
România să beneficieze de pe
urma unei astfel de conjuncturi,
date fiind, pe de o parte,
performanţele macroeconomice
înregistrate în cursul anului 2013,
iar pe de altă parte, existenţa în
varii sectoare de activitate a unor
ţinte de achiziţie atractive”, este
de părere reprezentantul Boştină
şi Asociaţii. “Condiţionat de o
mai mare predictibilitate a
mediului economic şi a cadrului
legislativ, considerăm că există
premisele ca piaţa locală a
fuziunilor şi achiziţiilor să
înceapă să se revigoreze în cursul
acestui an, creşterea acesteia
urmând a se consolida pe termen
mediu”, a încheiat Cezar Gu[u. 
Aşa cum au estimat anul trecut
experţii CMS şi DealWatch, 2013
a înregistrat o creştere a
volumului tranzacţiilor pe piaţa

Pentru 2014, piaţa
fuziunilor şi
achiziţiilor ar trebui
să reia tendinţa de
creştere, pe fondul
îmbunătăţirii
condiţiilor de
creditare şi al
recâştigării
aşteptate a
statutului de ţară cu
rating investment
grade.
Bogdan Câmpianu,
director executiv
Corporate Finance,
EY România

Condiţionat de o mai
mare predictibilitate
a mediului economic
şi a cadrului
legislativ,
considerăm că există
premisele ca piaţa
locală a fuziunilor şi
achiziţiilor să înceapă
să se revigoreze în
cursul acestui an.
Cezar Guşu, Avocat
Asociat, Boştină şi
Asociaţii
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de M&A românească, determi -
nată în mare parte de operaţiunile
din domeniul serviciilor finan cia re,
din industria manufacturieră,
energie, agricultură şi sectoarele
TMT. Caracteristica generală a
pieţei româneşti rămâne astfel
creşterea volumului tranzacţiilor
cu valoare redusă. Potrivit
studiului CMS DealWatch, piaţa
românească s-a menţinut în jurul
nivelului de un miliard de euro,
cu o valoare totală a tranzacţiilor
însumând aproximativ 1,18
miliarde de euro în 2013, 
o cifră similară celei înregistrate
în 2011 şi cu puţin mai mică
decât cea din 2012.
„Suntem moderat optimişti în
ceea ce priveşte estimarea noastră
pentru 2014 şi credem că vom
asista anul acesta la o uşoară
creştere a sectorului de fuziuni şi
achiziţii. Ne bazăm analiza
noastră şi pe ultimele luni ale
anului 2013, când această creştere
uşoară s-a consolidat. Credem că
România are potenţialul de a
deveni o piaţă foarte atractivă în
următorii ani. ~mbunătă]irile
semnificative în următorii ani
aduse infrastructurii de transport
din România, alături de
angajamentul faţă de programul
de privatizare şi absorbţia mai
eficientă a fondurilor UE ar trebui
să încurajeze investiţiile în
România, stimulând astfel piaţa”,
a declarat Horea Popescu, Parte ner
şi şeful departamentului Corporate
and M&A al CMS România.
Şi Anda Todor, Managing Partner,
Dentons Bucureşti, spune că, în
2013, am asistat la o uşoară
revigorare a pieţei de M&A şi la
o diversificare a domeniilor în
care au avut loc tranzacţiile.
“Trebuie reţinut şi faptul că unele
companii au ales mai degrabă 
să-şi consolideze afacerile prin
achiziţii de tip intra-grup sau prin
restructurarea portofoliului

existent. Elementul de noutate în
2013 a fost activitatea mai intensă
din domeniul financiar-bancar,
respectiv tranzacţiile cu portofolii
de retail”, a completat ea,
adăugând că, pentru 2014,
estimează că tendinţele sus-
menţionate vor continua şi speră
ca recent prognozata creştere
economică să se reflecte şi în
dinamica sectorului de M&A. 
“Piaţa fuziunilor şi achiziţiilor din
România a avut, în 2013, un nivel
uşor scăzut în raport cu anul
anterior, cifrele înregistrate - circa
1,1 miliarde de euro – fiind la
nivelul anului 2011, potrivit
studiilor prezentate în piaţă.
Conform aceloraşi surse, numărul
tranzacţiilor realizate, anul trecut,
pe piaţa locală a crescut în
domeniile financiar, industrie,
energie şi agricultură”, spune şi
Arcadia Hinescu, Avocat Senior,
Cabinet de avocat Gruia Dufaut.
În opinia sa, valoarea tranzacţiilor
trebuie văzută însă din
perspectiva faptului că economia
la nivel mondial nu a ieşit efectiv
din criză, dar cei care ştiu să
profite de ea şi încă mai au
lichidităţi şi-au permis să
negocieze şi să obţină preţuri
avantajoase pentru ei. “Cei mai
activi jucători odată pe această
piaţă, fondurile de investiţii,
adoptă o politică mai precaută din
cauza lipsei de predictibilitate a
pieţei. Pentru 2014, deşi o parte
dintre specialişti privesc cu
optimism şi estimează o creştere a
pieţei M&A, considerăm că
anumiţi factori (ex. alegerile
electorale de anul acesta, contex -
tul geo-politic) pot influenţa
puternic evoluţia în domeniu”, a
încheiat Arcadia Hinescu.
La rândul său, Daniela
Milculescu, Managing Associate,
Muşat & Asociaţii, spune că, anul
trecut, piaţa locală de fuziuni şi
achiziţii a stagnat, rămânând la un

nivel comparabil cu anul 2012. În
opinia sa, între aspectele care au
influenţat negativ evoluţia pieţei
în acest sector şi în 2013 se
numără dificultatea atragerii de
finanţări, dar şi instabilitatea
politică şi cea legislativă (în
special în domeniul energiei).
„Totuşi, pe piaţă au avut loc
căteva tranzacţii în domenii
precum bancar, IT, energie şi
câteva tranzacţii în real estate. În
anul 2014, sperăm ca piaţa M&A
să iasă din această perioadă
dificilă, deşi este destul de greu
de preconizat în acest moment”, a
concluzionat Daniela Milculescu.
Ioana Cătălina Săvan, Senior
Associate, PETERKA &
PARTNERS, consideră că,
contrar previziunilor specialiştilor
care, la debutul anului 2013,
anticipau un trend ascendent al
pieţei M&A, volumul
tranzacţiilor pe piaţa din
România, per ansamblu, s-a situat
la un nivel sensibil egal cu cel
înregistrat în anul 2012.
“Instabilitatea şi
impredictibilitatea cadrului
legislativ au fost cauze care au
afectat piaţa M&A din România.
Spre exemplu, modificările
adoptate în privinţa cadrului de
reglementare a sectorului energiei
regenerabile au avut un puternic
impact negativ asupra pieţei din
acest domeniu”, a precizat ea,
adăugând că, în acest an, deşi
există premisele unei revigorări a
pieţei M&A, prin îmbunătăţirea
condiţiilor de creditare şi nu
numai, totuşi contextul politic
actual şi o legislaţie internă
instabilă pot determina
investitorii să analizeze cu
maximă precauţie plasarea de
fonduri în ţara noastră. 
Gabriel Zbârcea, Managing
Partner al Ţuca Zbârcea &
Asociaţii, consideră că, deşi
sectorul de fuziuni şi achiziţii a

Domeniul IT&C va
continua să fie unul
de interes, având în
vedere că numărul
antreprenorilor de
succes din acest
sector este în
creştere.
Anda Todor,
Managing Partner,
Dentons Bucureşti

Suntem moderat
optimişti în ceea ce
priveşte estimarea
noastră pentru 2014
şi credem că vom
asista anul acesta la
o uşoară creştere a
sectorului de fuziuni
şi achiziţii.
Horea Popescu,
Partener şi şeful
departamentului
Corporate and M&A
al CMS România
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rămas marcat de dificultăţile de
pe pieţele financiare
internaţionale, anul trecut s-au
încheiat mai multe tranzacţii
importante în România – nu
neapărat ca valoare, ci prin
raportare la renumele părţilor
implicate, majoritatea dintre
acestea în domeniul serviciilor,
dar şi agricultură ori industrie.
„Este drept că aşteptările
analiştilor cu privire la evoluţia
acestui segment nu au mai fost
confirmate în totalitate, semn că
revirimentul prognozat iniţial este
încă departe. De altfel, rămân
rezervat şi pentru anul în curs, un
2014 marcat de frământări
politice şi, totodată, an electoral.

Chiar dacă este posibil ca anumite
proiecte publice să fie impul -
sionate de alegeri, pe de altă parte
mă aştept ca multe altele să treacă
în «stand by»”, a adăugat el. 

DOMENIILE “VEDETĂ“

Potrivit studiului
CMS/DealWatch, în sectorul
energetic din România, interesul
atât pentru petrol şi gaze, dar şi
pentru sursele alternative de
energie, a continuat să genereze o
cantitate considerabilă de
opera]iuni pe piaţa M&A în 2013,
la fel ca în ultimii ani. Cu toate
acestea, dezvoltarea secto rului a
înregistrat şi întârzieri: în iunie

2013, Guvernul român a adoptat
o ordonanţă de urgenţă care a
amânat eliberarea unui număr
considerabil de certificate verzi
pentru proiecte ce implică energii
regenerabile în România. “Acest
lucru a avut, bineînţeles, un efect
de domino asupra procesului de
încheiere a tranzacţiilor în acest
sector şi un număr mare de
tranzacţii sunt momentan blocate
în timp ce investitorii aşteaptă,
pentru a avea o mai mare
certitudine şi predictibilitate
asupra modului de implementare
a proiectelor de energie
regenerabilă din România în
rumătorii ani”, sunt de părere
experţii CMS. Cu toate acestea,
spun ei, există în continuare o
importantă activitate în domeniul
surselor regenerabile de energie,
menţinându-se în special interesul
pentru proiectele eoliene şi
fotovoltaice. 
Conform analizei CMS, în 2013,
piaţa locală de M&A a depins de
privatizări mai puţin decât se
estimase. Mult aşteptatele
privatizări ale întreprinderilor
deţinute de stat – cum ar fi
vânzarea operatorului naţional de
servicii de poştă, Poşta Română,
uzina petrochimică Oltchim şi
pachetul majoritar al CFR Marfă
- au fost pe lista tranzacţiilor
pentru o bună bucată de timp, ca
parte a programului de privatizare
convenit cu FMI şi era de aşteptat
ca 2013 să fie anul în care aceste
privatizări să aibă loc. Totuşi, o
caracteristică a pieţei tranzacţiilor
în 2013 a fost numărul de
tranzacţii preconizate (în special,
privatizările) care nu s-au
materializat. ~n timp ce
progresele privatizărilor au fost
limitate, s-a avansat considerabil
în sectorul energetic, datorită
IPO-urilor de succes ale
producătorilor de gaze naturale şi
energie nucleară de stat, Romgaz

Deblocarea legii PPP
şi aducerea legii
achiziţiilor publice în
acord cu modificările
la nivel european
sunt şi ele pe lista
aşteptărilor, alături
de nevoia de mai
multă transparenţă la
nivelul informaţiilor
şi procedurilor
autorităţilor
publice...
Dana Gruia Dufaut,
Managing Partner,
Cabinet de avocat
Gruia Dufaut

Cei mai activi jucători
odată pe această
piaţă, fondurile de
investiţii, adoptă o
politică mai precaută
din cauza lipsei de
predictibilitate a
pieţei.
Arcadia Hinescu,
Avocat Senior,
Cabinet de avocat
Gruia Dufaut

TOP 10 M&A

Compania targetată Industria Tipul
tranzacţiei Cumpărător

Ţara 
de origine a

cumpărătorului

Valoarea
tranzacţiei
(milioane

euro)

50 de parcuri fotovoltaice
din România şi
certificatele verzi aferente

utilităţi

achiziţia unui
pachet
minoritar
(10%)

Prime
Acquisition Corp Insulele Cayman 288**

Parcul eolian Gebeleisis utilităţi achiziţie
(100%) LUKErg Renew Austria 109**

Clădirea de birouri
Cathedral Plaza servicii achiziţie

(100%)

Ioannis
Papalekas -
investitor privat

Grecia 70*

BVB Real Estate SRL servicii achiziţie
(100%)

New Europe
Property
Investments Plc

Africa de Sud 62**

Bricostore Romania SA retail achiziţie
(100%) Kingfisher Plc Marea Britanie 60**

Centrul comercial Deva servicii achiziţie
(100%)

New Europe
Property
Investments Plc

Africa de Sud 40*

Farmexpert D.C.I. SA
(Bucureşti) retail

achiziţia unui
pachet
minoritar
(20%)

Alliance Boots Marea Britanie 40***

Agricom Borcea agricultură achiziţie
(100%)

Insight
Investment Marea Britanie 30*

Blue Air - Transport Aerian
SA transporturi achiziţie

(100%)

Maxi Tours;
investitori
privaţi români

Belgia, România 30**

Prutul SA mâncare &
băuturi

achiziţie
(100%)

Glencore
International
Plc

Elveţia 25*

Notă: * estimarea pieţei; ** date oficiale; *** estimarea DealWatch / Sursa: EMISPro DealWatch
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şi Nuclearelectrica, ambele având
loc în toamna anului trecut.
Continuând tendinţa din ultimii
ani, s-a înregistrat o creştere a
investiţiilor strategice –
nesurprinzătoare, având în vedere
situaţia economică globală - iar
nivelul investiţiilor de capital
privat (PE) a rămas scăzut ca
urmare a lipsei de finanţări a
datoriei. Din nou, peisajul M&A
în 2013 a fost modelat în mare
măsură de tranzacţiile de
restructurare, întrucât
întreprinderile s-au adaptat la
noile presiuni economice şi s-au
axat pe creşterea veniturilor. 
Ce se va întâmpla însă în acest
an? Cezar Gu[u (Boştină şi
Asociaţii) spune că este de
aşteptat ca sectoare precum
energia şi resursele naturale,
tehnologia informaţiei,
agricultura, infrastructura şi 
retail-ul să capteze interesul
potenţialilor investitori şi în
cursul anului 2014, fără a exclude
însă şi sectorul financiar care va
continua să facă obiectul
restructurărilor, inclusiv prin
interemediul unor tranzacţii de
fuziuni şi achiziţii. 
Experţii CMS sunt de părere că

cele mai atractive sectoare pentru
achiziţii în 2014 vor fi probabil
cele ale energiei şi resurselor
naturale, TMT, infrastructură şi
agricultură, toate atrăgând
investiţiile strategice. “A existat
recent un val al investitorilor
străini interesaţi de sectorul
agricol din România şi acest
lucru va continua cu siguranţă în
2014. Există un potenţial
semnificativ de creştere pentru
domeniul agro-business din
România şi sunt necesare
investiţii majore în acest
domeniu. Proiectele sunt
încurajate atât în UE, cât şi de
subvenţiile guvernamentale
româneşti disponibile pentru
sprijinirea investiţiilor în acest
sector”, au mai precizat
reprezentanţii CMS. 
În opinia Andei Todor (Dentons
Bucureşti), domeniul IT&C va
continua să fie unul de interes,
având în vedere că numărul
antreprenorilor de succes din
acest sector este în creştere.
“Proiectele de infrastructură vor
reprezenta un alt punct de interes
pentru investitori, mai ales în
contextul în care autorităţile
publice încearcă să atragă
fonduri europene şi finanţare în
acest sector. Atragerea de
investiţii în infrastructură ar fi un
semnal puternic pentru
investitori”, a mai spus Anda
Todor, adăugând că, cu toate că
modificarea schemei de suport
pentru proiectele de energie
regenerabilă a dus la scăderea
interesului investitorilor,
estimăm totuşi că energia rămâne
un domeniu care va continua să
atragă investiţii, mai ales în ceea
ce priveşte capacităţile mici
(până la 1 MW) care vor
beneficia de feed in tariff.  “Iar
marea provocare pe care o vedem
în 2014 este agribusiness-ul, ne
aşteptăm ca numărul şi volumul

tranzacţiilor cu terenuri agricole
să crească în mod semnificativ”,
a încheiat ea.
Loredana Van de Waart, Avocat
Asociat, Cabinet de avocat Gruia
Dufaut, este de părere că, în
acest an, cu excepţia cazului în
care vor interveni nişte
modificări legislative benefice
investitorilor, nu vor fi mari
mutaţii în ceea ce priveşte
interesul acestora comparativ cu
anul precedent. “Ca întotdeauna,
ei vor fi interesaţi de domeniile
cu potenţial. În energie, date
fiind schimbările climatice şi
oportunităţile pieţei, vor
continua investiţiile, la fel şi în
IT – domeniul campion al anului
2013. Desigur, agricultura va
continua să prezinte interes
pentru investitori în ciuda
riscurilor pieţei, datorate în
special insecurităţii utilizării
terenurilor agricole”, a completat
Loredana Van de Waart.
Daniela Milculescu (Muşat &
Asociaţii) crede că, în acest an,
va trebui să privim spre sectorul
financiar, energie şi resurse
naturale, telecomunicaţii, poate
şi segmentul serviciilor
medicale. “Ne aşteptăm şi ca
fondurile de investiţii să devină
mai active şi să aibă loc într-un
ritm mai alert şi câteva exit-uri
din companii importante ale unor
societăţi de investiţii de tip
închis. Listările unor companii
din portofoliul statului,
preconizate a avea loc în cursul
anului 2014 la Bursa de Valori,
ar fi o altă oportunitate de
investiţii şi dezvoltare a pieţei,
care vor impulsiona piaţa de
M&A în general şi cea de
capital, în special”, a mai spus
reprezentanta Muşat & Asociaţii. 
La rândul său, Ioana Cătălina
Săvan (PETERKA &
PARTNERS) apreciază că, pe
parcursul acestui an, agricultura

În acest an, va trebui
să privim spre
sectorul financiar,
energie şi resurse
naturale,
telecomunicaţii,
poate şi segmentul
serviciilor medicale.
Daniela Milculescu,
Managing Associate,
Muşat & Asociaţii

În acest an, cu
excepţia cazului în
care vor interveni
nişte modificări
legislative benefice
investitorilor, nu vor
fi mari mutaţii în
ceea ce priveşte
interesul acestora
comparativ cu anul
precedent.
Loredana Van de
Waart, Avocat
Asociat, Cabinet de
avocat Gruia Dufaut

PIAŢA LOCALĂ DE M&A ÎN 2013
Numărul tranzacţiilor încheiate: 147
Dimensiunea estimată a pieţei din

România: 1,09 miliarde de dolari
Top trei cele mai atractive industrii din

România (după volum): manufacturier (19
tranzacţii); energie & sectorul minier (17
tranzacţii) şi telecom & media (15 tranzacţii)

Top trei cele mai atractive industrii din
România (după valoare): bancar & servicii
financiare, real estate, retail

Top trei ţări, după numărul tranzacţiilor
încheiate în România: Polonia, Marea Britanie
şi Turcia

Valoarea medie în cazul tranzacţiilor de
peste 100 milioane de dolari: 268 milioane de
dolari

Valoarea medie în cazul tranzacţiilor sub
100 milioane de dolari: 10 milioane de dolari

Sursa: EY România
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şi industria IT vor reprezenta,
printre altele, domenii de interes
pentru investitorii străini în
România. 
„Probabil că serviciile, industria
şi agricultura vor continua să
atragă capital privat şi în 2014
dar, cum spuneam, nu cred că vor
exista schimbări spectaculoase.
De altfel, evoluţia din primul
trimestru al lui 2014 este o
dovadă în acest sens”, este de
părere Gabriel Zbârcea (Ţuca
Zbârcea & Asociaţii).

MĂSURI PENTRU ATRAGEREA
INVESTITORILOR

În opinia lui Cezar Gu[u (Boştină
şi Asociaţii), asigurarea unei mai
mari predictibilităţi din punct de
vedere legislativ, inclusiv din
punct de vedere fiscal,
continuarea programului de
privatizări, creşterea gradului de
absorbţie a fondurilor europene,
precum şi dezvoltarea
infrastructurii ar putea reprezenta
unele dintre premisele-cheie
pentru impulsionarea investiţiilor
în economia locală, inclusiv prin
intermediul unor fuziuni şi
achiziţii.
Anda Todor (Dentons Bucureşti)
este de părere că investitorii sunt
din ce în ce mai prudenţi şi
preferă strategii cu paşi mai mici
şi bătaie mai scurtă, în vederea
minimizării riscurilor. “Riscuri
care provin, printre altele, şi de la
uşurinţa în modificarea - uneori
peste noapte - a legislaţiei, un alt

punct sensibil în contextul
atragerii de investitori. Un
exemplu relativ recent, cu
implicaţii destul de profunde, este
adoptarea, la jumătatea anului
2013, a ordonanţei prin care s-a
modificat schema de suport a
proiectelor de energie
regenerabilă. Bineînţeles, nu
poate lipsi de pe listă
îmbunătăţirea infrastructurii –
rutiere, feroviare, precum şi a
serviciilor aferente”, a spus ea. 
“Şi, ca să încheiem într-o notă
pozitivă, autorităţile ar trebui să
promoveze cu mai mult
entuziasm punctele tari în
atragerea de investitori, cum ar fi
calitatea infrastructurii
informatice, forţa de muncă mai
ieftină şi mai calificată decât în
ţările vecine, şi nu în ultimul rând
marele potenţial în domeniul
agricol pe care îl are România”, a
concluzionat Anda Todor.
La rândul său, Dana Gruia
Dufaut, Managing Partner,
Cabinet de avocat Gruia Dufaut,
consideră că, pentru a atrage mai
mulţi investitori, autorităţile din
România ar trebui în primul rând
să oprească modificarea atât de
frecventă a legislaţiei fiscale şi să
ofere facilităţi în sfera
contribuţiilor sociale, a reducerii
impozitului pentru profitul
reinvestit. “Deblocarea legii PPP
şi aducerea legii achiziţiilor
publice în acord cu modificările
la nivel european sunt şi ele pe
lista aşteptărilor, alături de nevoia
de mai multă transparenţă la
nivelul informaţiilor şi
procedurilor autorităţilor
publice...”, a adăugat Dana Gruia
Dufaut.
„În orice ţară, investitorii sunt
atraşi de un mediu economic,
politic şi legislativ stabil, cu
politici fiscale bine puse la punct,
reducerea poverilor administrative
şi a birocraţiei etc.”, spune şi

Daniela Milculescu (Muşat &
Asociaţii), adăugând că, având în
vedere că economia locală este şi
va rămâne dependentă de
fluxurile de capital străin, cu atât
mai mult, trebuie intensificate
eforturile autorităţilor şi ale
mediului de afaceri de a
determina schimbări pozitive şi
cuantificabile ale factorilor
amintiţi.
Potrivit Ioanei Cătălina Săvan
(PETERKA & PARTNERS),
asigurarea unui cadru legislativ
stabil şi creşterea competitivităţii
economiei naţionale ar putea reda
încredere investitorilor străini în
mediul de afaceri din România.
“Am mai spus-o şi cu alte ocazii,
investitorii – indiferent că sunt
antreprenori români ori investitori
străini – au nevoie de
predictibilitate fiscală, legislativă
şi, bineînţeles, de stabilitate
politică. România trebuie să
devină o economie cu adevărat
competitivă şi să fie percepută ca
o destinaţie de afaceri sigură,
nicidecum volatilă”, este şi opinia
lui Gabriel Zbârcea (Ţuca
Zbârcea & Asociaţii).
„Continuarea reformelor
structurale şi a celor din justiţie,
îmbunătăţirea gradului de
absorbţie a fondurilor structurale,
implementarea măsurilor
necesare pentru creşterea
atractivităţii mediului de afaceri,
inclusiv sub aspect fiscal şi în
ceea ce priveşte accesul şi
condiţiile de finanţare sunt câteva
dintre mijloacele prin care am
putea încuraja investiţiile în
România”, a concluzionat el.
Aşadar, în timp ce se aşteaptă o
creştere modestă pe piaţa M&A
din România în 2014, avocaţii de
business sunt optimişti şi spun că
există potenţial de creştere
semnificativ pentru anii următori.

Anca CHILOM

Asigurarea unui
cadru legislativ stabil
şi creşterea
competitivităţii
economiei naţionale
ar putea reda
încredere
investitorilor străini
în mediul de afaceri
din România.
Ioana Cătălina
Săvan, Senior
Associate, PETERKA &
PARTNERS

Am mai spus-o şi cu
alte ocazii,
investitorii –
indiferent că sunt
antreprenori români
ori investitori străini
– au nevoie de
predictibilitate
fiscală, legislativă şi,
bineînţeles, de
stabilitate politică.
Gabriel Zbârcea,
Managing Partner,
Ţuca Zbârcea &
Asociaţii

TRANZAC}II IN ROMANIA

Anul Număr
tranzacţii

Valoarea totală
(milioane euro)

2010 223 1.688

2011 162 1.264

2012 118 1.464

2013 148 1.185

Sursa: EMISPro DealWatch
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Atunci când diferen ţia -
ză nivelul de bogăţie
al naţiunilor, marii

gânditori ai școlilor econo -
mice contemporane se referă,
în esenţă, la productivitatea
generală a muncii condiţio -
nată de existenţa bunurilor de
capital utilizate din punct de
vedere antreprenorial. În anul
2008, profesorul Jesús Huerta
de Soto, în cartea sa
“Moneda, creditul bancar şi
ciclurile economice”, afirma:
“Distincţia fundamentală
dintre societăţile bogate şi
societăţile sărace nu provine
din efortul mai ridicat pe care
primele îl dedică muncii, nici
măcar din cunoaşterea tehno -
logică mai amplă pe care o
deţin cele dintâi. Dimpotrivă,
aceasta este imputabilă în
principal faptului că naţiunile
bogate deţin o reţea mult mai
extinsă de bunuri de capital,
investită în mod adecvat din
punct de vedere antrepreno -
rial. Aceste bunuri constau în
maşini, unelte, computere,
clădiri, bunuri semi-fabri -
cate, software etc., ele
existând da torită economisirii
anteri oa re efectuate de
cetăţenii naţiunii.” 
Aşadar, pentru a produce
plusvaloare, respectiv, pentru
a produce alte bunuri de
capital care să constituie
fundaţia bogăţiei generaţiilor
viitoare, activele pe care le
deţinem astăzi, privite din
perspectiva unei naţiuni şi
mai puţin din postura de
proprietari individuali, trebuie
conservate şi utilizate. Acest
adevăr incontestabil, ne in di -
că direcţia de acţiune pen tru
sporirea avuţiei naţiunii: dacă
fiecare întreprindere viabilă are
interesul şi capacitatea să-şi
utilizeze eficient patrimoniul,

provocarea este să menţinem
viabile şi în funcţiune
bunurile aflate în proprietatea
debitorilor faliţi.

IMPULSIONĂM VITEZA 
DE CIRCULAŢIE A CAPITALULUI

În acest scop, am creat
Fairsolve.com. Pentru că
dorim să contribuim semni -
ficativ la creşterea economică
a României, am realizat şi
îmbunătăţim permanent plat -

forma de licitaţii online care
facilitează circulaţia uşoară a
activelor către utilizatorul
final. Raţionamentul, pe care
ne întemeiem demersul, este
ştiinţific demonstrat: stopăm,
prin vânzarea rapidă, degra da -
 rea activelor la nivel naţio nal,
apoi inversăm trendul pierde -
rilor prin reluarea activităţilor
şi deblocăm noua creditare,
cea sănătoasă, corelată cu
economisirea şi creşterea de
productivitate. Prin ricoşeu,

mijlocim o mai bună şi mai
rapidă colectare a creanţelor,
deci impulsionăm capilari -
tatea şi viteza de circulaţie a
capitalului.
Practicianul în insolvenţă
adoptă, cu permisiunea credi -
torilor, o strategie de vânzare
pentru fiecare bun în parte. El
va asigura “marketingul
adecvat” cerut de lege, dar
eficienţa măsurilor sale se
loveşte de limitele unui
sistem de vânzare arhaic,
îngrădit din punct de vedere
geografic, neutilizat de
publicul larg. Consecinţa
acestui mod de acţiune, după
5 ani de criză economică, este
o sumă imensă ce a rămas
blocată ca efect al netranzac -
ţionării acestor bunuri. 

INTERFAŢĂ SECURIZATĂ 
ȘI PRIETENOASĂ

În viziunea noastră, bunurile
vândute prin procedurile
judiciare de insolvenţă şi
executare silită trebuie să fie
la fel de accesibile publicului
larg, cel puţin la fel ca orice
alt bun de pe obişnuita piaţă
second hand. Din acest motiv,
Fairsolve.com oferă potenţia -
lului cumpărător un nivel
excepţional al informaţiei
despre bunurile ce urmează a
fi vândute şi, respectiv, o in -
ter faţă securizată, prie te noas  ă
şi intuitivă prin care oricine

FAIRSOLVE.COM 
EFICIENŢA UNUI INSTRUMENT

De FLORIAN MATEIȚĂ, Partener, RomInsolv și Fondator Fairsolve

“Misiunea echipei Fairsolve.com este să contribuim esenţial la creşterea economică a României prin
reinserţia rapidă a activelor în circuitul economic.”
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poate cumpăra fără efort, la cel mai
bun preţ, activul de care are nevoie. 
Pentru a creşte şansele vânzării şi
a obţine cel mai bun preţ, practi -
cienii în insolvenţă trebuie să fie
prezenţi în piaţă pe întreaga durată
a regulamentelor de vân zare, în
acelaşi timp, în conformitate cu
prevederile legale, deţinând
controlul deplin asupra acceptării
participanţilor la licitaţie. Aşadar,
am construit instrumente prin care
practicienii actualizează uşor toate
modificările, sunt permanent
conectaţi cu potenţialii clienţi
(primesc alerte pe email la
modificările de stare ale fiecărei
licitaţii), iar licitaţiile, cele care se
închid fără câștigător, sunt repuse,
inclusiv de pe telefon, în 30 de
secunde, dar și funcţii care dau
posibilitatea vânzătorului să per -
mită accesul la licitaţie exclu siv
acelor ofertanţi care îndepli nesc
condiţiile de eligibilitate prevăzute
de regulament. 
Practicienii în insolvenţă îşi pot
construi o strategie de dezvoltare
a propriului business folosind
informaţiile din tabloul de bord al
contului lor. Au acces la indicatori
cantitativi şi de eficienţă ai
vânzărilor ce pot fi selectaţi pe
intervale de timp, precum şi
indicatori actuali care se referă la
numărul şi valoarea activelor pe
care le au expuse spre vânzare,
variaţiile de preţ şi multe alte
elemente ce constituie fundaţia
deciziilor manageriale.
Creditorii beneficiază de centrali -
zarea tuturor datelor privind
licitaţiile în care sunt implica]i la
nivel naţional. Dacă sunt instituţii
financiare care deţin în garanţie
un număr important de active ce
urmează a fi valorificate prin
intermediul Fairsolve.com, au
posibilitatea să exporte în format
excel (în vederea prelucrării)
informaţiile necesare atât adoptării
deciziilor privind strategia de

vânzare a garanţiilor, cât şi pentru
fundamentarea politicilor co -
merciale, de câştigare de cotă de
piaţă sau volum de vânzări credite. 
În fond, indiferent de strategia
aleasă, testul final este cel al
pieţei. Preţul corect, corespon -
dentul valoric al necesităţii şi
rarităţii bunului repectiv într-un
anumit moment, este semnificativ
influenţat de expunerea adecvată a
bunului, de calitatea informaţiilor
oferite potenţialilor cumpărători şi
accesibilitatea procesului de
vânzare-cumpărare. Explicaţia
este simplă: o procedură de
vânzare greoaie, neuzuală, va ţine
la distanţă marele public chiar şi
în condiţiile unui marketing
corespunzător aplicat unei licitaţii
transparente. Urmare a acestui
fapt, în procesul de vânzare vor fi
implicate permanent aceleaşi
persoane care, de-a lungul
timpului, s-au familiarizat cu
procedurile judiciare de vânzare a
bunurilor, intermediari interesaţi
să obţină, prin reducerea preţului,
comision din revânzare.

PIAŢA FIXEAZĂ VALOAREA BUNURILOR

Un exemplu concret şi edificator
al modului în care piaţa fixează
astăzi valoarea bunurilor, este
găzduit de Fairsolve.com. Mai
multe licitaţii, privind vânzarea
bunurilor aceluiaşi debitor, au
intrat în predeschidere simultan,
toate având ca preţ de pornire
opinia evaluatorului. Potenţialii
cumpărători au solicitat informaţii
suplimentare şi, după vizitele la
faţa locului, au început să se
înscrie la licitaţie. Dintre toate
bunurile, o semiremorcă a stârnit
interesul în mod deosebit,
respectiv şapte ofertanţi s-au
înscris la licitaţia online.
Practicianul în insolvenţă,
verificând îndeplinirea condiţiilor
de participare, a admis la licitaţie

şase ofertanţi, localizaţi în tot cu -
prinsul ţării: din Piteşti, Zărneşti,
Satu Mare, Topliţa- Harghita şi
doi din Bucureşti. În aproximativ
două ore de la deschidere, licitaţia
a urcat cu 243 de paşi, iar preţul
final la care s-a încheiat vânzarea
a fost cu 340% mai mare decât cel
de pornire.
În afară de problema logistică
rezolvată de licitaţia online
(aducerea în aceeaşi sală a celor
şase competitori şi înregistrarea,
într-un proces verbal, a 243 de
paşi), evoluţia preţului şi desfă -
şurarea efectivă a acestei licitaţii,
confirmă capacitatea pieţei de a
oferi preţul corect pentru fiecare
bun în parte, dacă sunt respectate
cele trei condiţii enumerate într-un
paragraf anterior: marketing
adecvat, transparenţă şi modalitate
facilă de vânzare. 
Regula respectării celor trei
condiţii este valabilă şi pentru
vânzarea la licitaţie a activelor
specializate, de valoare mare. O
demonstrează licitaţia petrecută în
luna decembrie 2013 când, după o
campanie de marketing direc ţio -
nată către companiile de transport
fluvial, au fost doi ofertanţi
acceptaţi în licitaţie care, în opt
paşi, au ridicat preţul de adju -
decare cu 16%, ceea ce, în valoare
absolută, reprezintă un beneficiu
pentru creditori de 80.000 euro.
În acest context, Fairsolve.com
este un instrument de lucru, o
unealtă modernă care îmblânzeşte
informaţia şi valorifică, în intere -
sul profesioniştilor, tendinţele
comportamentului uman la nivel
mondial, nu doar naţional.
Fairsolve.com este singurul ins tru -
ment care utilizează infrastructura
de excepţie a României (interne -
tul) şi conectează business-ul
practicienilor în insolvenţă la
domeniul cu cea mai rapidă
creştere din toate timpurile –
vânzările şi marketingul online. 

Fairsolve.com 
este un instrument
de lucru, o unealtă
modernă care
îmblânzeşte
informaţia şi
valorifică, în intere -
sul profesioniştilor,
tendinţele
comportamentului
uman la nivel
mondial, nu doar
naţional. 

Fairsolve.com oferă
potenţia lului
cumpărător un nivel
excepţional al
informaţiei despre
bunurile ce urmează
a fi vândute şi,
respectiv, o in ter faţă
securizată, prie te -
noas  ă şi intuitivă
prin care oricine
poate cumpăra fără
efort, la cel mai bun
preţ, activul de care
are nevoie. 
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Piaţa de consultanţă nu a
reuşit să-şi revină,
cererea de consultanţă

fiscală generală rămânând
cam la acelaşi nivel. Cu toate
acestea, ca şi segment al
acestei pieţe, cererea de
asistenţă şi reprezentare în
litigii fiscale a înregistrat o
creştere”, spune Roxana

Arghiroiu, Partner, Boştină şi
Asociaţii. “În contextul
actual, aceasta rămâne o
piaţă dinamică - fuziuni între
companii de profil (vezi

integrarea Adevaris în
Mazars), societăţile de
avocatură continuă să-şi
dezvolte echipe de
consultanţă fiscală - cu

tendinţa «participanţilor» de
a-şi consolida poziţiile
(tendinţă care se va păstra,
din punctul meu de vedere, şi
în 2014)”, a adăugat ea.
Rodica Manea, Avocat
senior, specialist în drept
fiscal, Departamentul
Corporate, CMS Cameron
McKenna, Bucureşti,

PIAŢA CONSULTANŢEI FISCALE  
RĂMÂNE DINAMICĂ

Piaţa de consultanţă fiscală şi financiară din România a cunoscut
multiple modificări în ultimii ani şi a trecut prin mai multe etape.
Cum a evoluat aceasta în 2013 şi care sunt previziunile pentru 2014? 



35APRILIE 2014 NUMARUL 4
WWW.LEGALMAGAZIN.RO LEGAL MAGAZIN

TAXE ȘI FISCALITATE

consideră că, pe parcursul
anului 2013, consultanţa fiscală
a cunoscut un trend ascendent
faţă de 2012, cu o solicitare
accentuată în tipologii de
servicii ce constau în
consultanţă în zona preţurilor de
transfer, TVA şi asistenţă în
inspecţii fiscale. “Având în
vedere trend-ul ascendent al
anului 2013, considerăm că
previziunile pentru 2014 vor
urma acelaşi sens ascendent,
chiar mai accentuat decât în
2013, în special ca urmare a
modificărilor legislative
preconizate, dar şi ca urmare a
dezvoltării cadrului legislativ
fiscal prin introducerea
legislaţiei cu privire la
holdinguri”, a concluzionat
Rodica Manea.
În opinia lui Ionuţ Bohâlţeanu,
Partner, Muşat & Asociaţii, în
primul rând, trebuie spus că
piaţa de consultanţă fiscală este
“dominată”, în continuare, de
companiile Big4 (PwC, EY,
KPMG şi Deloitte). Totuşi,
adaugă el, s-a observat, şi în
2013, acelaşi trend din ultimii
ani, ca şi alte companii să intre
pe această piaţă, prin apariţia
unor noi practici de consultanţă
în impozite şi taxe. “Astfel,
piaţa de consultanţă fiscală a
devenit destul de fragmentată,
fiind împărţită între companiile
mai sus menţionate, la care se
adaugă case de avocatură cu
practică fiscală (Muşat &
Asociaţii, NNDKP etc.), reţele
internaţionale de consultanţă
fiscală (Tax House, Mazars),
precum şi firme de contabilitate,
audit şi consultanţă fiscală
(BDO, TMF, Accace etc.)”, a
precizat Ionuţ Bohâlţeanu. 
Reprezentantul Muşat &
Asociaţii continuă, spunând că,
din punctul de vedere al cererii
de servicii şi asistenţă pe

probleme fiscale, prima parte a
anului trecut a fost destul de
dinamică pe anumite sectoare,
cum ar fi cel al energiei, cu
investiţiile realizate în parcuri
eoliene şi fotovoltaice. Pe acest
segment, principalele solicitări
au privit modalitatea de
structurare fiscală a
operaţiunilor în România. De
asemenea, companiile din
industria farmaceutică au avut
parte de o decizie favorabilă la
început de an, referitoare la
neconstituţionalitatea modului
de calcul al taxei clawback şi la
posibilitatea recuperării unor
sume de TVA, de la stat.
“Totodată, nu ar trebui să uităm
de reorganizarea ANAF din
toamna anului trecut şi nici de
nevoia de a atrage resurse
suplimentare la buget, prin lupta
împotriva fraudei şi a
planificării fiscale agresive. Pe
de o parte, contribuabilii şi-au
dorit să fie mai pregătiţi,
apelând la revizuiri ale situaţiei
lor fiscale înainte de startul
vreunui control fiscal, încercând
să mai «repare» anumite lucruri.
Pe de altă parte, inspectorii
fiscali au continuat să aibă
abordări diferite şi, uneori, chiar
«la limită», atrăgând, astfel,
contribuabilii în «hăţişul»
litigiilor şi proceselor”, a mai
spus Ionuţ Bohâlţeanu.
În opinia sa, în ceea ce priveşte
2014, pe fondul angajamentelor
Guvernului asumate faţă de
FMI, se va încerca atragerea de
fonduri suplimentare la buget,
în vederea asigurării resurselor
necesare implementării
politicilor fiscale ambiţioase.
“Ne referim aici atât la
sprijinirea anumitor categorii
sociale (cei cu venituri mici,
pensionarii) şi a unor programe
de investiţii, cât şi la
identificarea pârghiilor pentru a

asigura banii necesari acestor
programe, prin combaterea
evaziunii, înăsprirea
controalelor fiscale, lărgirea
bazei de impunere etc”, a
concluzionat reprezentantul
Muşat & Asociaţii.
“Consultanţa fiscală a fost şi
este o consultanţă de nişă prin
comparaţie, de exemplu, cu cea
juridică şi auditul. Cererea de
consultanţă fiscală înscriindu-se
în acelaşi tipic, atât în anii de
boom economic, cât şi în cei de
criză. Ce diferenţiază însă
motoarele care duc la naşterea
cererii de consultanţă fiscală
aferentă celor două perioade,
boom şi respectiv criză, este
multitudinea sau lipsa
proiectelor de investiţii, cererea
de consultanţă fiscală crescând
şi scăzând proporţional cu
aceste proiecte”, consideră
Alina Timofti, Partener,
NNDKP Consultanţă Fiscală. În
opinia sa, anul 2013 a dus în
continuare la o scădere a cererii
de consultanţă fiscală, tocmai
din cauza lipsei unor proiecte
viabile de investiţii. “Toate
proiecţiile pe anul fiscal 2014
fiind în acelaşi sens, din păcate.
Cel mai optimist scenariu fiind
acela de stopare a scăderii
pieţei, în general vorbind. Sigur
că la motivul principal
menţionat mai sus şi anume cel
al lipsei proiectelor de investiţii
în economie, se adaugă şi faptul
că perioada de criză pe care
încă o traversăm a creat o
rezistenţă destul de mare la
acomodarea bugetelor destinate
consultanţei fiscale la nevoile
reale ale firmelor”, este de
părere Alina Timofti. Cu alte
cuvinte, spune ea, companiile
preferă să îşi rezolve cu resurse
interne nevoia de consultanţă
fiscală (chiar dacă de multe ori
defectuos sau insuficient)

Piaţa de consultanţă
nu a reuşit să-şi
revină, cererea de
consultanţă fiscală
generală rămânând,
în 2013, cam la
acelaşi nivel.
Roxana Arghiroiu,
Partner, Boştină şi
Asociaţii

Pe parcursul anului
2013, s-a înregistrat
o solicitare
accentuată în
tipologii de servicii ce
constau în
consultanţă în zona
preţurilor de
transfer, TVA şi
asistenţă în inspecţii
fiscale.
Rodica Manea,
Avocat senior, CMS
Cameron McKenna,
Bucureşti
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apelând la resurse externe doar
atunci când problema/speţa care
necesită un anumit nivel de
expertiză fiscală a ajuns într-un
punct extrem de dificil.
Alina Niculciu, Managing
Associate, PETERKA &
PARTNERS, consideră că, în
2013, evoluţia cererii a fost
diferită în funcţie de natura
serviciului de consultanţă
fiscală. “În ceea ce priveşte
consultanţa pe partea de audit şi
due diligence fiscal şi
planificare fiscală
internaţională, restructurări,
asistenţă în structurarea
tranzacţiilor de M&A sau
finanţări, credem că aceasta a
avut şi ea de suferit odată cu
modificarea schemei de sprijin
pentru producţia energiei
regenerabile de la jumătatea
anului trecut precum şi odată cu
stoparea finanţărilor bancare
pentru proiecte de energie”,
spune ea adăugând că, pentru
2014, nu se întrevăd schimbări
semnificative în sensul creşterii

acestei cereri pe segmentul de
fiscalitate legată de tranzacţiile
de M&A faţă de cea de-a doua
jumătate a anului anterior. “În
privinţa aspectelor de TVA,
impozit pe venit/profit,
asigurări sociale, implicaţii ale
sediilor permanente, acestea nu
dau semne să înregistreze
fluctuaţii semnificative faţă de
anul trecut. Pe de altă parte,
cererea de consultanţă poate
creşte în legătură cu noile
modificări fiscale care au intrat
în vigoare de la începutul
anului 2014”, a încheiat Alina
Niculciu.
Oana Mănuceanu, Director,
Schoenherr Tax, spune că
trebuie subliniate două tendinţe:
una care există deja şi pare că
s-a menţinut în 2013 şi se va
menţine şi în 2014 - consultanţa
curativă - şi o a doua, care este
relativ nouă şi care se va
manifesta din ce în ce mai
puternic în anii următori -
consultanţa oferită de
profesionişti cu experienţă.

“Obiceiul deja împământenit în
România este să apelăm la un
consultant fiscal când situaţia
este foarte gravă, sperând la un
miracol. De cele mai mult ori
însă miracolul întârzie să apară
şi societăţile aflate la ananghie
nu fac altceva decât să-şi
crească baza de costuri, plătind
un consultant care, de cele mai
multe ori, nu mai poate face
altceva decât să constate o stare
de fapt. De aceea, ori de câte
ori avem ocazia, noi pledăm
pentru consultanţa de prevenţie
care permite structurarea
tranzacţiilor şi proceselor în
condiţii de eficienţă fiscală”, a
precizat Oana Mănuceanu.
“Cea de-a doua tendinţă pe care
am observat-o este că atunci
când diversele societăţi
apelează la un consultant fiscal
să o facă pentru probleme din
ce în ce mai complexe şi să
solicite din capul locului
consultanţi cu foarte multă
experienţă care să poată
gestiona aceste probleme
complexe. Solicitarea cheie
pare a fi «Nu vreau să
pregătesc un consultant junior
pe banii societăţii mele». În
opinia noastră, această tendinţă
este una normală care se
manifestă pe fondul unei
maturizări a pieţei, atât din
punctul de vedere al abordării
pe care o are mediul de afaceri,
cât şi al problematicii complexe
cu care se confruntă (tranzacţii
transfrontaliere, reglementări
specifice implementate la
nivelul UE etc.)”, a mai spus
ea, adăugând că se aşteaptă ca
această tendinţă să fie din ce în
ce mai vizibilă în anii următori,
obligându-i pe consultanţi să se
adapteze şi să reacţioneze
conform acestor noi cerinţe în
relaţia cu clienţii.
Pentru Ţuca Zbârcea &

Consultanţa fiscală a
fost şi este o
consultanţă de nişă
prin comparaţie, de
exemplu, cu cea
juridică şi auditul.
Alina Timofti,
Partener, NNDKP
Consultanţă Fiscală

Piaţa de consultanţă
fiscală este
«dominată», în
continuare, de
companiile Big4
(PwC, EY, KPMG şi
Deloitte).
Ionuţ Bohâlţeanu,
Partner, Muşat &
Asociaţii

MODIFICAREA ACCIZELOR
Interzicerea practicării vânzărilor cu prime, iar pentru cele din categoria promoţiilor doar în anumite

condiţii, pentru produsele accizabile din grupa tutunului prelucrat şi din grupa alcoolului şi băuturilor
alcoolice.

Stabilirea unui mod de calcul al valorii accizelor în lei, în situaţia în care cursul de schimb valutar
stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al UE, este
mai mic decât cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior
anului precedent, în sensul că valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă,
datorate bugetului de stat se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe
baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului
precedent, publicat în Jurnalul Oficial al UE,  valoare care se actualizează cu media anuală a indicelui
preţurilor de consum calculată în luna septembrie din anul precedent, comunicată oficial de INS, până
la data de 15 octombrie.
Media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie a anului 2013 comunicată
de INS este de 104,77%.

Creşterea nivelului accizei la benzina cu plumb de la 547,00 euro/t la 637,91 euro/t, respectiv de la
421,19 euro/ 1.000 l la 491,19 euro/1.000 l.

Creşterea nivelului accizei la benzina fără plumb de la 467,00 euro/t la 557,91 euro/t, respectiv de la
359,59 euro/1.000 l la 429,59 euro/1.000 l.

Creşterea nivelului accizei la motorină de la 391,00 euro/t la 473,85 euro/t, respectiv de la 330,395
euro/1.000 l la 400,395 euro/1.000 l.

Creşterea nivelului accizei la petrolul lampant (kerosen) – utilizat drept combustibil pentru motor de
la 469,89 euro/t la 557,39 euro/t, respectiv de la 375,91 euro/1.000 l la 445,91 euro/1.000 l.

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice
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Asociaţii Tax SRL, divizia de
consultanţă fiscală a firmei de
avocatură, 2013 a fost un an
semnificativ mai bun decât
2012. „Nu doar prin raportare la
numărul de clienţi noi ori
proiectele reprezentative în care
am fost implicaţi, ci şi prin
prisma faptului că am reuşit să
ne consolidăm echipa (cooptând
noi specialişti, promovând un
nou Tax Partner în persoana lui
Alin Chitu etc.) şi să creştem
vizibilitatea pe piaţă şi mai ales
în rândul mediului de afaceri”,
a precizat Alexandru Cristea,
Tax Partner al Ţuca Zbârcea &
Asociaţii Tax SRL. Evident,
completează el, 2012 a fost anul
de start-up, noi ne înfiinţaserăm
în martie şi deci nu am putut
intra în pâine decât după o
inerentă perioadă de rodaj, atât
la nivelul propriei echipe de
consultanţi, cât şi în relaţia cu
avocaţii Ţuca Zbârcea &
Asociaţii, clienţii firmei de
avocatură ş.a.m.d. „În general,
veniturile noastre au provenit
din proiectele pe care le-am
derulat în sectoare precum
energie, agricultură, imobiliar,
bancar, dar şi din tranzacţii –
fuziuni şi achiziţii, divizări şi

privatizări. Cred că structura
aceasta se va menţine, în linii
mari, şi în 2014”, a mai spus
Alexandru Cristea.
Potrivit Ioanei Höckl, Partener,
ZRP Tax SRL, în 2013, s-a
menţinut cererea companiilor
pentru consultanţa fiscală legată
de restructurări interne sau
reorganizări în cadrul grupurilor
de societăţi (cum ar fi fuziuni,
divizări, transferuri de linii de
activitate), planificare şi
optimizări fiscale, asistenţă în
legătură cu accelerarea
procesului de recuperare a
taxelor şi impozitelor. “De
asemenea, în 2013, similar cu
anii anteriori, s-a menţinut la un
nivel ridicat cererea pentru
elaborarea dosarului preţurilor
de transfer solicitat de organele
fiscale în cadrul inspecţiilor
fiscale, asistenţă fiscală pe
parcursul inspecţiilor fiscale,
asistenţă în procesul de
contestare a deciziilor de
impunere fiscală, în elaborarea
documentaţiei legate de
acţiunile în contencios precum
şi asistenţă în vederea
suspendării colectării silite a
obligaţiilor impuse de
autorităţile fiscale”, a mai spus
Ioana Höckl. Ea consideră că,

în 2014, cererea pentru aceste
tipuri de asistenţă fiscală se

va menţine sau chiar va
creşte, în condiţiile în

care companiile se
confruntă cu o

presiune din ce
în ce mai

mare de
a

gestiona eficient lichidităţile şi
capitalul de lucru, de a reforma
şi redefini procesele interne şi
structura organizaţională, iar
organele fiscale sunt supuse
presiunii de reducere a
deficitului bugetar. 

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
DE AFACERI

De multe ori, atât investitorii
străini cât şi reprezentanţii
mediului de afaceri local s-au
plâns de fiscalitatea ridicată şi
de numeroasele modificări ale
legislaţiei fiscale. Ce părere au
avocaţii de business?
În opinia Roxanei Arghiroiu
(Boştină şi Asociaţii), economia
românească se află în plin
proces de contracţie, una dintre
cauze fiind fiscalitatea mare şi
blocajul financiar ce a
transformat insolvenţa într-o
„industrie”. “Scopul politicilor
fiscale trebuie să fie şi creşterea
competitivităţii generale a
entităţilor economice, lucru ce
nu poate fi realizat printr-o
taxare excesivă (creşterea TVA,
a nivelului de accize). S-a văzut
foarte clar că aceste măsuri nu
au dus la creşterea veniturilor
bugetare ci, dimpotrivă, s-a
ajuns la creşterea fenomenului
de evaziune fiscală, blocarea
creării locurilor de muncă şi
slăbirea puterii de cumpărare a
populaţiei”, spune ea, adăugând
că, din modul în care a evoluat
legislaţia fiscală în ultima
perioadă rezultă foarte clar
lipsa coerenţei în luarea
deciziilor în materie fiscală,
lipsa unei analize serioase a
impactului socio-economic al
măsurilor luate şi a
predictibilităţii legislaţiei
fiscale cu efect negativ asupra
companiilor care încă rezistă în
economia românească.

Cererea de
consultanţă poate
creşte în legătură cu
noile modificări
fiscale care au intrat
în vigoare de la
începutul anului
2014.
Alina Niculciu,
Managing Associate,
PETERKA & PARTNERS

Obiceiul deja
împământenit în
România este să
apelăm la un
consultant fiscal
când situaţia este
foarte gravă,
sperând la un
miracol.
Oana Mănuceanu,
Director, Schoenherr
Tax
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Rodica Manea (CMS Cameron
McKenna, Bucureşti) este de
părere că impactul politicilor
fiscale asupra mediului de
afaceri este unul semnificativ.
"«Don’t let the tax tail wag the
business dog!» sau «Nu luaţi
decizii strict pe considerente
fiscale» este o cutumă în
business. Însă fiscalitatea are un
rol critic în majoritatea
deciziilor de business, pentru că
impactul ei afectează elemente
decizionale-cheie cum ar fi
fluxul de numerar sau bugetele
de investiţii”, a concluzionat ea.
Ionuţ Bohâlţeanu (Muşat &
Asociaţii) consideră că
politicile fiscale adoptate în
2013 au ţintit, cum era şi de
aşteptat, adoptarea de măsuri
capabile să contribuie la
creşterea gradului de colectare,
dar şi la sprijinirea mediului
economic (deşi realizarea
acestui ultim deziderat este
destul de controversată). Astfel,
spune el, printre măsurile
adoptate, s-a constatat un focus
asupra averilor mari ale
persoanelor fizice, fraudei în
domeniul TVA, în special cea
de tip “carusel”, dar şi
reorganizarea unor structuri din
cadrul ANAF, în vederea creării
unor departamente care să aibă
scopul precis de a combate
evaziunea fiscală. “În acest
sens, menţionăm, spre exemplu,
reducerea TVA la 9% pentru
anumite produse de panificaţie
sau introducerea taxării inverse
pentru plata TVA în cazul
tranzacţiilor cu electricitate,
însă bunurile la care mediul de
afaceri consideră că s-ar fi putut
extinde aceste mecanisme ar
mai putea cuprinde, printre
altele, carnea sau zahărul”, a
precizat el.
“În ceea ce priveşte sprijinirea
mediului de afaceri, o măsură

benefică ar fi putut-o reprezenta
sistemul de plată a TVA la
încasarea facturii de la clienţi,
măsură ce avea scopul
asigurării resurselor curente,
necesare supravieţuirii
companiilor mici din România.
Totuşi, intenţia nu pare a se fi
materializat, din moment ce a
condus la pierderea de
oportunităţi de către IMM-uri,
spre exemplu, pe fondul
înlocuirii, de către companiile
mari, a achiziţiilor locale cu
achiziţii intra-comunitare pentru
a evita probleme de numerar
cauzate de deducerea TVA abia
la data plăţii facturilor primite.
Sesizând acest lucru, Ministerul
de Finanţe pare a-şi reconsidera
poziţia, existând variante de
lucru conform cărora acest
sistem de plată a TVA la
încasare ar trebui să devină
opţional cât mai curând
posibil”, a mai spus
Bohâlţeanu.
În opinia sa, o altă măsură
salutată deopotrivă de mediul
de afaceri şi de consultanţi, a
fost posibilitatea recuperării
pierderilor fiscale în cazul
operaţiunilor de reorganizare,
de către companiile succesoare,
rezultate în urma unor astfel de
procese. “Nu în ultimul rând,
prin creşterea pragului de
deductibilitate suplimentară a
cheltuielilor de cercetare-
dezvoltare la calculul
impozitului pe profit, de la 20%
la 50%, s-a dorit impulsionarea
iniţiativelor, a activităţii de
cercetare şi a inovaţiilor. Nu
este mai puţin adevărat faptul
că aplicarea practică a acestei
măsuri este destul de
anevoioasă, puţini fiind cei care
s-au prevalat, în practică, de
această facilitate”, a
concluzionat reprezentantul
Muşat & Asociaţii.

Alina Timofti (NNDKP
Consultanţă Fiscală) spune că,
din păcate, trebuie menţionat că
România nu are în continuare
politici fiscale în adevăratul
sens al cuvântului, adăugând că
implementarea unor politici
fiscale moderne presupune
punerea în mişcare a unui întreg
angrenaj având ca principale
elemente un sistem legislativ
suplu şi unul de colectare şi
administrare foarte eficient.
“Dacă în partea de legislaţie nu
suntem extrem de departe de
acest deziderat (deşi paşi mai
sunt de făcut), în partea de
administrare şi colectare drumul
este încă lung şi mai ales
întortocheat. Mediul de afaceri
suferă semnificativ de lipsa unui
dialog tehnic transparent cu
autorităţile fiscale. Principala
plângere fiind aceea că nu este
consultat atunci când se
stabilesc măsurile fiscale
aferente diverselor perioade”, a
mai spus Alina Timofti.
Potrivit Alinei Niculciu
(PETERKA & PARTNERS), o
mare parte a mediului de
afaceri pare descurajat de
măsurile de creştere a taxelor şi
impozitelor (e.g. majorarea
accizelor la carburanţi,
impozitarea construcţiilor
speciale deţinute de persoane
juridice) care nu susţin
dezvoltarea afacerilor capabile
să genereze creştere economică
durabilă.
La rândul său, Theodor Artenie,
Director, Schoenherr Tax, spune
că un cadru legislativ fiscal atât
de dinamic nu poate decât să
afecteze negativ mediul de
afaceri din două considerente:
în primul rând, contribuabilii
trebuie să facă eforturi investind
timp şi personal pentru a fi la
curent cu toate modificările
(unele apărute şi implementate

Măsurile introduse
prin OU nr. 102/2013
sunt favorabile
pentru mediul de
afaceri, menite să
susţină creşterea
economică şi să
stimuleze
investiţiile. 
Alexandru Cristea,
Tax Partner al Ţuca
Zbârcea & Asociaţii
Tax SRL

Considerăm că o
politică fiscală
imprevizibilă este un
factor extrem de
important în
descurajarea
investitorilor străini.
Theodor Artenie,
Director, Schoenherr
Tax
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chiar peste noapte), altfel
expunându-se unor costuri
fiscale ridicate generate de
gradul scăzut de conformare pe
lângă toate taxele şi impozitele
noi care apar precum ciupercile
după ploaie. “În al doilea rând,
considerăm că o politică fiscală
imprevizibilă este un factor
extrem de important în
descurajarea investitorilor
străini care se gândesc (şi pe
bună dreptate) «Oare ce
impozite noi mai trebuie să
plătesc în România luna viitoare
sau peste un an?»”, a adăugat el.
Alexandru Cristea (Ţuca
Zbârcea & Asociaţii Tax SRL)
este de părere că unele dintre
cele mai recente măsuri, şi
anume cele introduse prin
Ordonanţa de Urgenţă nr.

102/2013 sunt favorabile pentru
mediul de afaceri, menite să
susţină creşterea economică şi
să stimuleze investiţiile. Printre
acestea, completează el, se
numără posibilitatea
contribuabililor de a alege anul
fiscal în funcţie de cel contabil,
care poate fi diferit de anul
calendaristic, precum şi
posibilitatea contribuabililor
care efectuează sponsorizări şi
înregistrează pierderi fiscale în
anul efectuării sponsorizărilor
de a reporta pe o perioadă de
şapte ani, în scopul deducerii
din impozitul pe profit, sumele
aferente sponsorizărilor
efectuate. 
„De departe cea mai importantă
dintre noile modificări se referă
la introducerea de prevederi

fiscale favorabile pentru
societăţile tip holding, care cred
că vor încuraja păstrarea în ţară
a capitalului autohton şi chiar
ar putea creşte atractivitatea
ţării noastre pentru investitorii
străini”, a încheiat el.
Şi Ioana Höckl (ZRP Tax SRL)
consideră că politica fiscală
actuală nu este suficient de
predictibilă; nu sunt efectuate
studii de impact care să
evalueze efectele asupra
agenţilor economici ale
politicilor/modificărilor fiscale
ce se intenţionează a fi
implementate; consultarea cu
reprezentanţii mediului de
afaceri înainte de introducerea
măsurilor fiscale este
insuficientă. “De aceea, spune
ea, ca şi în anii anteriori,
modificările frecvente şi adesea
impredictibile ale prevederilor
fiscale (cum a fost, de exemplu,
introducerea impozitului pe
construcţiile speciale începând
cu 1 ianuarie 2014) creează
dificultăţi în planificarea
strategică a societăţilor, întrucât
acestea nu pot planifica
costurile fiscale pe termen
mediu şi lung. 
În opinia sa, mai sunt încă
mulţi paşi de făcut în vederea
simplificării, asigurării
stabilităţii şi predictibilităţii
legislaţiei fiscale. “Creşterea
veniturilor bugetare nu ar trebui
să implice în mod necesar
introducerea de noi taxe şi/ sau
creşterea nivelului celor
existente ci, mai degrabă,
creşterea gradului de colectare
fiscală, eficientizarea
proceselor de lucru, reducerea
birocraţiei şi limitarea
interpretărilor arbitrare la
nivelul autorităţilor fiscale”, a
încheiat Ioana Höckl.

Anca CHILOM

Modificările
frecvente şi adesea
impredictibile ale
prevederilor fiscale
creează dificultăţi în
planificarea
strategică a
societăţilor.
Ioana Höckl,
Partener, ZRP Tax SRL

PRINCIPALELE MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL
Principalele modificări din Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale:
IMPOZITUL PE PROFIT:
Scutirea câştigurilor de capital pentru favorizarea societăţilor holding prin:

scutirea veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din state terţe cu care România are încheiată o convenţie de evitare
a dublei impuneri;

scutirea câştigurilor de capital realizate de contribuabili din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare;
scutirea veniturilor obţinute de o persoană juridică română din lichidarea unei alte persoane juridice;

Aceste facilităţi se acordă în condiţiile în care contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul
social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.
Corelat cu aceste măsuri condiţiile de deţinere (minimum 10% din capitalul social şi perioada neîntreruptă de 1 an) au fost introduse,
respectiv modificate şi pentru prevederile referitoare la:

scutirea dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică română;
scutirea dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică stăină situată într-un stat membru;
neimpozitarea dividendelor distribuite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române.

IMPOZITUL PE VENIT
Asigurarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor în valută de la persoane fizice şi juridice, altele decât

instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi
independente   la care venitul net anual se determină pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, la nivelul ratei dobânzii
pentru împrumuturile în valută

Includerea în Codul fiscal a posibilităţii de actualizare a preţului mediu pentru determinarea venitului impozabil în cazul veniturilor
obţinute de persoanele fizice sub formă de arendă primită în natură.
IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR: introducerea condiţiei de aplicare a acestui impozit dacă ponderea veniturilor
realizate din consultanţă şi management în total venituri este sub 20%.
IMPOZITUL PE VENITURILE OBŢINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENŢI ŞI IMPOZITUL PE REPREZENTANŢELE FIRMELOR STRĂINE ÎNFIINŢATE ÎN
ROMÂNIA: reducerea perioadei de deţinere a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice române de la 2 ani la 1 an pentru
acordarea scutirii de impozit a veniturilor de natura dividendelor plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente.
IMPOZITUL PE CONSTRUCŢII
Se instituie un nou impozit asupra valorii construcţiilor, altele decât clădirile pentru care se datorează impozit pe clădiri potrivit titlului
IX din Codul fiscal.
Impozitul asupra valorii construcţiilor se datorează începând cu 01 ianuarie 2014, iar calculul şi declararea acestuia se efectuează de
contribuabili anual, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul. Plata se efectuează în două rate egale,
până la data de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv; - cotă: 1,5%.

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice
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BDO este una dintre cele
mai puternice societăți de
profil la nivel mondial și din
România. Prin ce se dis tin ge
BDO, și mai ales departa -
men tul de taxe al acesteia,
într-o piață a consultanței
tot mai competitivă?

BDO este o companie cu
răspândire mondială, aflată pe
locul 5 în topul internaţional
al companiilor de audit și
consultanţă, însă la o distanţă
mare faţă de eșalonul următor.
De altfel, același loc 5 îl
regăsim și pe piaţa naţională,
unde BDO România se află
de multă vreme. O să mă
întrebaţi probabil dacă BDO
tinde să se apropie de BIG 4,
ei bine răspunsul este “nu
chiar”. Noi ne dorim mai
degrabă să fim o alternativă
viabilă la Big 4, decât să
transformăm Big 4 în Big 5,
cum începe să fie perceput
grupul celor 5. Încercăm să
îmbunătăţim în mod continuu
calitatea serviciilor noastre,
investind în primul rând în
oameni și, nu în ultimul rând,
într-un management eficient.
De altfel, la nivel internaţional
am implementat un sistem de
valori numit “Exceptional
Client Service (ECS)” ale
cărui componente pun accent
puternic pe calitate și, nu în
ultimul rând, pe empatia cu
clientul, anticiparea nevoilor
acestuia, apropierea de client.
Referitor la taxe, împreuna cu
echipa pe care o conduc de
aproape doi ani am încercat în
mod constant să facem ca
acest serviciu să devină cel
puţin la fel de apreciat ca
serviciul de audit. Încercăm să
oferim clienţilor servicii de
consultanţă fiscală clare,
eficiente și cu aplicabilitate

practică, prin înţelegerea
afacerilor și nevoilor acestora.
Putem spune că echipa de
taxe a BDO se distinge prin
ea însăși și prin lucrurile
inedite pe care încercăm să le
facem pentru a oferi mai mult
clienţilor. De exemplu, de
câte ori se modifică
semnificativ legislaţia fiscală
noi invităm aproape toţi
clienţii la seminarii în care,
împreună cu ei, încercăm să
lămurim scopul modificărilor
și implicaţiile acestora asupra
afacerilor clienţilor. Aceste
seminarii sunt gratuite (spre
deosebire de cele organizate
de marea majoritate a
companiilor de profil) și, mai
mult, numărul acestor semi -
narii este unul semnificativ,
astfel încât să putem acoperi
cât mai mulţi dintre clienţi.
De exemplu, de la începutul
acestui an am avut un număr
de 4 seminarii consecutive,
atât în București, cât și la
birourile din ţară, iar
importanţa, dar și efectul
acestor seminarii se văd în
aprecierea clienţilor noștri și
în recomandările pe care le
primim. Un alt exemplu este
acela al abordării deschise în
relaţia cu clienţii, în sensul că
majoritatea proiectelor de
con sultanţă încep cu o
întâlnire gratuită cu clientul,
în care încercăm să înţelegem
cerinţele acestuia și să
stabilim acel contact personal
care dă încredere. Ne
distingem astfel tocmai prin
valorile în care noi credem,

deviza ‘ECS’ fiind una care
definește comportamentul
nostru și nu produsă de un
department de marketing în
scopuri de reclamă. 

Cum au primit clienții dum -
neavoastră noul impozit pe
construcții speciale?

Este interesant că mai toţi
clienţii noștri au privit acest
impozit fiind influenţaţi de
presă, care a vorbit foarte
mult despre introducerea
“taxei pe stâlp”. Unii dintre ei
chiar au scăpat din vedere
modificările legislative,
bazându-se pe declaraţiile din
presă și abia când am făcut
primul seminar intern au
conștientizat implicaţiile
asupra afacerilor proprii. Îmi
amintesc că undeva la
sfârșitul anului trecut un client
m-a sunat și mi-a spus că

impozitul pe construcţii
estimat pentru 2014 ar fi mai
mare decât TVA și impozitul
pe profit luate împreună.
Dincolo de asta, când le-am
explicat inadvertenţele logice
și principiale ale acestui
impozit, cei mai mulţi dintre
ei au declarat că se simt în
anii de haiducie ai fiscalităţii
românești, când cota de
impozit pe profit era de 38%,
iar impozitul pe salarii era pro -
gresiv. Noi încă mai spe răm
că acest impozit va fi modi -
ficat de așa manieră încât să
nu mai asistăm la taxarea ilo -
gică a infrastructurii de care
România are atâta nevoie.

Cum apreciați evoluția
procesului de reorganizare
al ANAF?

Ministerul Finanţelor ar trebui
mai degrabă să creeze premi -
sele unei mai bune colectări a
taxelor și combaterii evaziunii
fiscale, decât introducerea
unor noi taxe care afectează
contribuabilii plătitori de taxe.
Nu în ultimul rând, ANAF ar
trebui să investească în
tehnologie și în oameni; atât
sistemul informatic al ANAF,
cât și structura și modul de
stimulare a funcţionarilor
publici nu sunt nici pe departe
cele care să conducă la
rezultate. De exemplu,
discutând cu colegii mei din
Olanda și din UK, statutul
inspectorului fiscal în aceste
ţări este unul care rivalizează
cu cel al consultanţilor privaţi;
în timp ce în România tinerii
inspectori ANAF se angajează
în mediul privat la companii
de profil, în ţările respective
este invers. 

Mircea FICA

Sumarizând, eu cred că ANAF se
îndreaptă într-o direcție bună și afirm
asta nu prin prisma unor rezultate
spectaculoase, ci prin pașii mărunți
făcuți de ANAF în ultima perioadă, prin
desființarea Gărzii Financiare și crearea
unui departament mult mai flexibil de
antifraud\ fiscală, prin informatizarea
depunerii declarațiilor fiscale, prin
rambursarea ceva mai rapidă a TVA etc.

EXCEPTIONAL CLIENT SERVICE 
ESTE CONCEPTUL 
CARE NE REPREZINTĂ
Interviu cu DAN BĂRĂSCU, Partener, BDO Tax 
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Principalele vulnera bi li -
tăţi care caracterizează
sectorul bancar – nive lul

important al creditelor
neperformante în condiţiile
unei dinamici negative a
creditării sectorului privat,
precum şi accelerarea
procesu lui de dezintermediere
financiară transfrontalieră –
rămân în limite gestionabile.
Solvabilitatea, gradul de
acoperire cu provizioane a
riscurilor şi lichiditatea s-au
încadrat în niveluri adecvate,
permiţând sectorului bancar
să facă faţă fără dificultăţi
majore unor eventuale
evoluţii nefavorabile de

intensitate moderată.
Principalele provocări la
adresa stabilităţii financiare
pentru perioada următoare,
similare celor de la nivelul
majorităţii economiilor
statelor membre ale UE, sunt:
reluarea creditării în condiţii
sustenabile, pe fondul
continuării şi chiar al

intensificării procesului de
dezintermediere financiară
care se manifestă la nivel
internaţional, precum şi
gestionarea adecvată a
calităţii activelor bancare,
inclusiv prin asigurarea unui
echilibru funcţional între
costurile şi beneficiile diver -
selor soluţii de administrare a

expunerilor neperformante. 
Cum văd însă avocaţii de
business specializaţi pe
domeniul financiar-bancar
evoluţia în 2013 şi care sunt
previziunile pentru acest an?
“În 2013, sectorul bancar
românesc a continuat să fie
destul de protejat faţă de
contextul nefavorabil care s-a
manifestat atât în România,
cât şi în Europa”, spune
Monia Dobrescu, Partner,
Muşat & Asociaţii. Totodată,
adaugă ea, instituţiile de
credit din România, dar şi din
ţările învecinate, sunt încă
afectate de dependenţa de
fonduri de la băncile-mamă

FINANŢAREA PROIECTELOR 
RĂMÂNE LA UN NIVEL SCĂZUT

Stabilitatea financiară s-a menţinut robustă, se arată în Raportul
asupra stabilităţii financiare, realizat de BNR în 2013. Potrivit
aceleiaşi surse, menţinerea stabilităţii financiare s-a realizat în
condiţiile persistenţei provocărilor la adresa acesteia, manifestate
pe fondul unui context internaţional care a rămas dificil, chiar dacă
balanţa riscurilor a înregistrat îmbunătăţiri în ceea ce priveşte
evoluţiile macroeconomice interne. 
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din Europa – marile grupuri
bancare fiind nevoite să reducă
din costuri din cauza creditelor
neperformante. „Ne aşteptăm ca şi
în 2014, industriile bancare să
raporteze în continuare pierderi,
din cauza contextului economic şi
politic local”, a concluzionat
Monia Dobrescu.
“Deşi ne aşteptam ca acest trend
să se fi conturat în 2012, abia în
2013 am văzut o activitate mult
mai dinamică în zona
restructurării creditelor
neperformante de către bănci”,
precizează Alina Radu, Partener,
Nestor Nestor Diculescu Kingston
Petersen (NNDKP). În opinia sa,
este probabil că acest trend va
continua, urmând ca băncile să
implementeze diverse soluţii
pentru a diminua portofoliile de
credite neperformante, inclusiv
diverse soluţii de restructurare sau
executare a creditelor acordate.
“Continuă finanţarea unor proiecte

şi companii mici şi medii, care nu
creează expuneri semnificative
pentru bănci, şi continuă, de
asemenea, finanţarea/refinanţarea
unor proiecte şi companii
specifice, care se dovedesc viabile
şi care sunt riguros selecţionate”,
a adăugat Alina Radu. De
asemenea, completează ea, anul
trecut am văzut o intensificare, în
raport cu 2012, a finanţărilor
pentru achiziţionarea unur grupuri
de societăţi. În general, spune
reprezentanta NNDKP, este vorba
de achiziţii ale unor grupuri de
societăţi care au prezenţă inter -
naţională/regională şi au filiale şi
în România, iar finanţarea este
acordată de bănci străine. 
“În ceea ce priveşte «actorii»
sectorului financiar/financiar-
bancar, aşa cum s-a menţionat
deja în presă, este probabil să mai
aibă loc schimbări, atât prin
vânzarea, cât şi prin fuziunea unor
instituţii financiare sau bancare,
inclusiv ca urmare a obligaţiilor
asumate de societăţile-mamă din
alte state europene”, a încheiat
Alina Radu.
Mihai Dudoiu, Partener al Ţuca
Zbârcea & Asociaţii (TZA) şi
coordonator al proiectelor firmei
în domeniul financiar-bancar,
spune că cele mai reprezentative
pentru activitatea firmei din 2013
au fost proiectele prin care
instituţiile de credit şi financiare
şi-au redimensionat prezenţa pe
piaţa locală, prin achiziţii sau
transferuri de portofolii. „Separat,
am oferit consultanţă şi în cadrul
unor proiecte de finanţare tip
«new money», deşi mai reduse ca
număr faţă de anii anteriori. Am
continuat să asistăm cu privire la
implementarea unor procese de
refinanţare şi restructurare de
credite, inclusiv diverse proiecte
de restructurare în afara
procedurilor de insolvenţă. Am
motive să cred că volumul şi

specificul activităţii se vor
menţine şi pe parcursul anului
2014”, a mai spus Mihai Dudoiu.
La rândul său, Elena Iacob,
Avocat senior coordonator,
Zamfirescu Racoţi & Partners
(ZRP), este de părere că, în
general, evoluţia sectorului
financiar-bancar reflectă evoluţia
situaţiei economice. “Anul 2013
nu a făcut excepţie în acest sens,
fiind, similar celui precedent, un
an al restructurărilor/refinanţărilor
mai curând decât al finanţărilor
noi. Această concluzie este
confirmată şi de o sinteză a
opiniilor băncilor, dată publicităţii
de reprezentanţi ai Băncii
Naţionale a României, conform
căreia oferta de credite a fost în
scădere în cel de-al treilea
trimestru al anului 2013, cu
aşteptări de scădere şi pe
trimestrul 4, atât pe segmentul
corporate cât şi pe cel al
populaţiei”, a completat Elena
Iacob. Potrivit datelor sale,
cererea de credite a avut acelaşi
trend descrescător, cu excepţia
segmentului corporate pe care s-a
înregistrat o creştere în trimestrul
al III-lea din 2013 şi a sub-
segmentului creditelor de consum,
pe care se aştepta creştere în tri -
mestrul al IV-lea al anului trecut. 
“În domeniul creditelor de
consum, anul 2013 a fost marcat
de intensificarea acţiunilor în
anularea clauzelor abuzive,
precum şi de creşterea ratei de
neperformanţă. În octombrie
2013, au intrat în vigoare noi
prevederi privind efectele extinse
ale acţiunilor colective în materie,
care obligă creditorii să elimine
clauzele constatate ca fiind
abuzive din toate contractele în
curs de derulare. Semnalăm, de
asemenea, existenţa unui număr
de iniţiative legislative legate de
creditele de consum”, a mai spus
reprezentanta ZRP. Ea este de

În 2013, sectorul
bancar românesc a
continuat să fie
destul de protejat
faţă de contextul
nefavorabil care s-a
manifestat atât în
România, cât şi în
Europa.
Monia Dobrescu,
Partner, Muşat 
& Asociaţii

Deşi ne aşteptam ca
acest trend să se fi
conturat în 2012,
abia în 2013 am
văzut o activitate
mult mai dinamică în
zona restructurării
creditelor
neperformante de
către bănci. 
Alina Radu, Partener,
NNDKP
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părere că anul 2014 va fi unul de
consolidare a practicilor în mate -
ria clauzelor abuzive la nivelul
autorităţii de protecţie a consuma -
torilor şi al instanţelor judecăto -
reşti şi, speră, de uniformizare a
acestora, fără să anticipeze însă
creşteri deosebite ale activităţii
sau schimbări majore în cadrul
normativ aplicabil.
“Nici în activitatea aferentă
finanţării companiilor nu estimăm
schimbări substanţiale în anul
2014, comparativ cu 2013. Va
continua procesul de restructurare
a creditelor pe fondul contextului
economic dificil la nivel naţional
şi internaţional. Modificarea
legislativă de impact major a
normelor în domeniul insolvenţei,
care a făcut obiectul unei
ordonanţe de urgenţă, a fost
amânată prin efectul declarării
neconstituţionalităţii, fiind posibil
ca 2014 să fie anul în care va intra
în vigoare noul cod al insolven -
ţei”, a completat Elena Iacob.
În opinia sa, activitatea avocaţilor
specializaţi în domeniul financiar-
bancar va fi, şi în 2014,
preponderent asociată activităţilor
de restructurare a creditelor,
refinanţărilor, transferurilor de
portofolii şi insolvenţei/recuperării
de creanţe mai curând decât
finanţării de proiecte. 
“Potenţiale zone de creştere ar
putea fi asis tenţa în proiectele de
finanţare în agricultură, industrie
sau energie, depinzând în mare
măsură şi de clarificarea cadrului
legislativ şi politicilor în sectoarele
respec tive”, a concluzionat
reprezentanta ZRP.

PARTICULARITĂŢILE DOMENIULUI 

Atunci când vine vorba despre
dificultăţile pe care le-au
întâmpinat, anul trecut, avocaţii
specializaţi pe domeniul financiar-
bancar, Monia Dobrescu (Muşat

& Asociaţii) spune că le-ar numi
mai degrabă provocări, decât
dificultăţi, şi că acestea au fost
multe în 2013, fie că ne referim la
reticenţa băncilor în a acorda
finanţări, în contextul în care
acestea s-au concentrat mai mult
pe recuperarea creditelor
neperformante sau intrarea în
vigoare a noului Cod de
Procedură Civilă, cu noutăţile
privind executarea silită, astfel
încât s-au ridicat probleme
complexe privind aplicabilitatea
legii. „În mod particular, instituţia
popririi a reprezentat un punct de
interes pentru sistemul bancar,
fiind principalul instrument de
care băncile se folosesc pentru a
minimiza daunele corelative
executărilor silite. Totodată,
modificările survenite pe piaţa de
energie – modificarea schemelor
de certificate verzi, de exemplu –
au avut un impact semnificativ
asupra proiectelor de finanţare în
acest domeniu. De asemenea, şi în
2013, a continuat analizarea
consecinţelor implementării Basel
III asupra activităţii bancare, deşi
aceasta a fost amânată cu încă doi
ani”, a adăugat ea. 
În opinia reprezentantei NNDKP,
Alina Radu, dificultatea care s-a
menţinut şi în 2013 a fost găsirea
celei mai bune formule de
stabilire a onorariilor în condiţiile
unor bugete restrânse, existând
uneori o discrepanţă semnificativă
între complexitatea proiectelor şi
bugetele alocate. “În timp ce
pentru proiecte cu caracter de
repetitivitate costurile pot fi
optimizate prin eficientizare şi
păstrarea unui nivel înalt de
calitate şi este firească încadrarea
în bugete riguros stabilite,
proiectele care «ies din tipare» nu
pot fi tratate în aceeaşi manieră”,
spune ea, adăugând că, pe de altă
parte, ca un element pozitiv,
numărul proiectelor a crescut în

2013 comparativ cu anul prece -
dent, iar proiectele în care firma
este implicată sunt complexe,
interesante şi necesită un set
specific de cunoştinţe şi abilităţi. 
Mihai Dudoiu (TZA) spune că, în
acest moment, sunt foarte puţine
proiecte care reuşesc să atragă
finanţare. „Şi nu lipsa
lichidităţilor pare să fie problema,
ci lipsa unor proiecte bancabile,
care să convingă bancherii că vor
putea produce suficient pentru a
rambursa capitalul împrumutat şi
a plăti dobânzile”, precizează el,
adăugând că, în ceea ce priveşte
capitolul finanţării proiectelor de
energie regenerabilă, destul de
activ în ultimii ani, acesta pare a
se fi închis, cel puţin pentru
moment, din cauza schimbărilor şi
incertitudinilor legislative. „Din
fericire însă, sunt alte zone ale
activităţii bancare cu o dinamică
bună, spre exemplu, transferurile
de active bancare, în special
neperformante sau cu performanţă
scăzută”, a concluzionat Mihai
Dudoiu.
Reprezentanta ZRP este de părere
că, principalele dificultăţi
întâmpinate de avocaţii în
domeniu au fost legate de
inconsistenţa legislativă,
caracterul intempestiv, neclar sau
insuficienta corelare cu cadrul
normativ general al anumitor
iniţiative legislative cu impact
major, ceea ce a condus în multe
cazuri la stoparea proiectelor de
investiţii şi a finanţărilor asociate
sau la amânarea acestora pe
perioade nedeterminate. “2013 a
fost şi anul intrării în vigoare a
noului Cod de procedură civilă,
care ridică provocări importante
pentru judecători şi ceilalţi
practicieni ai dreptului, de natură
logistică şi nu numai”, a încheiat
Elena Iacob.

Anca CHILOM

Anul 2013 a fost
similar celui
precedent, un an al
restructurărilor/
refinanţărilor mai
curând decât al
finanţărilor noi.
Elena Iacob, Avocat
senior coordonator,
Zamfirescu Racoţi 
& Partners 

În acest moment,
sunt foarte puţine
proiecte care reuşesc
să atragă finanţare.
Mihai Dudoiu,
Partener al Ţuca
Zbârcea & Asociaţii şi
coordonator al
proiectelor firmei 
în domeniul
financiar-bancar
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INSTITUTUL DE CONTROL INTERN 
CONTRIBUIE LA PERFECȚIONAREA 
SISTEMULUI DE CONTROL INTERN /
MANAGERIAL DIN CADRUL 
INSTITUȚIILOR PUBLICE

Ce reprezintă Institutul de
Control Intern  și care este
scopul pentru care a fost creat?

Institutul de Control Intern este o
organizaţie profesională, înfiinţată
în anul 2012, a  profesioniștilor în
control intern, audit intern, audit
public intern, audit public extern,
managementul riscului și guver -
nan ţei corporative. 
Institutul de Control Intern
furnizează metodologii de control
intern, guidelines-uri precum și
sfaturi practice legate de imple men -
tarea de controale interne adecvate
și eficiente în cadrul organizaţiilor
din sectorul public și privat.
Misiunea Institutului de Control
Intern este să dezvolte permanent
profesia de control intern din
România, căutând să se asigure că
viitorii profesioniști în controlul
in tern respectă cele mai înalte
stan darde profesionale și de
conduită etică.
De asemenea, Institutul se
preocupă constant ca serviciile de
control intern furnizate de
specialiștii certificaţi să crească în
calitate, prin dezvoltarea în per -

ma nenţă a sistemului de compe -
tenţe profesionale, asigurându-se
că membrii Institutului și cursanţii
Academiei de Control Intern
participă activ la programe de
pregătire şi educaţie profesională.

Cărui sector economic i se
adresează cu preponderență
Institutul de Control Intern și
care sunt cursurile de
dezvoltare profesională pe care
le desfășoară atât în sectorul
privat cât și în cel public?

Institutul de Control Intern, prin
proiectele, programele de pregă -
tire și certificare profesională,
politica de membership, produsele
și serviciile cu valoare adăugată
furnizate se adresează atât specia -
liștilor în control intern din secto rul
public cât și din cel privat. Pentru
sectorul privat există o gamă
variată și consistentă de cursuri de
actualitate cum ar fi  „Audit și
Control intern”, „Ma na gementul
riscului operaţional”, „Revizuirea
practicilor de guver nanţă” etc. 
De asemenea, concepem
workshopuri destinate dezvoltării

abilităţilor profesionale ale
experţilor în control intern, audit
intern, managementul riscului și
guvernanţă corporativă.
În sectorul public, Institutul de
Control Intern își propune să
implementeze și să dezvolte în
instituţiile publice din România
sistemul de control managerial în
vederea conformării acestuia la
standardele definite prin OMFP
946/2005 republicat și practica
internaţională în vigoare.
Oferta de pregătire și perfecţio -
nare profesională dedicată
sectorului public încorporează
cursuri precum: ,,Planificarea și
desfășurarea misiunilor de  audit
public intern’’, ,,Managementul
riscului în sectorul public’’,
,,Implementarea sistemului de
control managerial’’, ,,Perfor -
manţa și buna guvernanţă în
sectorul public’’,  ,,Managementul
achiziţiilor publice’’.
Institutul de Control Intern își
propune perfecţionarea sistemelor
de control intern existente la
nivelul instituţiilor  publice
precum și dezvoltarea continuă a
abilităţilor deţinute de personalul
responsabil de efectuarea și
coordonarea acestor activităţi prin
cursuri de specializare și
perfecţionare în audit public
intern, control intern / managerial,
managementul riscurilor specifice
unor domenii diverse de
activitate, prevenirea fraudelor și
politicilor anticorupţie, securitatea
sistemelor informatice.

Există o serie de certificări pe
care specialiștii în control
intern le pot obține în cadrul
Institutului. Puteți să ne preci zați
câteva lucruri despre fiecare?

Institutul de Control Intern
recunoaște competenţele
specialiștilor din sectorul privat și
public, conferindu-le acestora

Interviu cu COSMIN ȘERBĂNESCU, Președintele Institutului de Control Intern

Președintele Institutului de Control Intern, Cosmin Șerbănescu, deține o bogată experiență atât în
domeniul controlului intern, managementul riscului, guvernanței corporative, auditului intern, cu
specializare în auditul intern în instituții financiar - bancare, cât și în auditul financiar. Cunoștințele
în ariile controlului intern și auditului intern sunt validate de certificările internaționale pe care le
deține și de experiența acumulată ca practician. 

Certificările
profesionale oferite
de Institutul de
Control Intern
recunosc
competenţele
specialiștilor din
sectorul public și
privat.
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următoarele certificări:
În sectorul Privat: Specialist în
Control Intern, Profesionist în
Control Intern, Trainer în Control
Intern și Examinator de Sisteme
de Control Intern.
Persoanele care doresc să se
certifice ca Specialist în Control
Intern trebuie să demonstreze o
bună cunoaștere și înţelegere a
categoriilor de competenţă
profesională în control intern prin
absolvirea cu succes a unei
examinări. Certificarea profe -
sională recunoaște competenţele
dobândite de specialistul în
control intern pe care îl ajută să
consilieze organizaţia în a imple -
menta și/sau a evalua controalele
interne și a asista managementul
în a eficientiza procesele de
control intern.
Certificarea Profesionist în
Control Intern este o certificare
acordată profesioniștilor
experimentaţi, seniorilor în control
intern. Persoanele care aplică
pentru această certificare
profesională trebuie să satisfacă
cerinţe suplimentare de pregătire
profesională, experienţă și
competenţe în domeniul contro -
lului intern. Doritorii acestei
certificări trebuie să demonstreze
un nivel crescut de cunoștinţe,
experienţe, abilităţi și aptitudini
atât practice cât și teoretice,
verificabile și bine documentate.
Certificarea Trainer în Control
Intern se adresează profesioniș -
tilor în control intern care doresc
să le fie recunoscute competenţele
și abilităţile din acest domeniu
pentru a activa ca traineri și
formatori în control intern.
Certificarea Examinator de Siste -
me de Control Intern se adresează
profesioniștilor în con trol intern
care doresc să le fie recu noscute
competenţele în im ple mentarea,
examinarea și monito rizarea
sistemelor de control intern.

În Sectorul Public, există Spe cia list
în Control Intern / Managerial.
Certificarea Specialist în Control
Intern / Managerial este dedicată
profesioniștilor în control intern
din sectorul public, fiind elaborată
în conformitate cu OMFP
946/2005 privind aprobarea
Codului Controlului Intern /
Managerial, republicat.

Cum se implică Institutul de
Control Intern în dezvoltarea
tinerilor profesioniști?

În plus faţă de activităţile de
caritate în care se implică,
Institutul de Control Intern se
angajează în crearea unei
dezvoltări sustenabile și a unei
societăţi mai bune.
Astfel,  Institutul de Control
Intern a organizat în colaborare cu
4CAREER un program denumit
„We r Student’’ care urmărește
dezvoltarea abilităţilor și compe -
tenţelor elevilor și studenţilor pe
două axe principale: Educaţie
Financiar-Bancară; Consiliere în
dezvoltarea ocupaţională.
Evenimentul a reunit specialiști
din domeniul financiar –bancar cu
experienţă în creditare, control
intern și administrarea riscurilor,
resurse umane, dezvoltarea
carierei și comunicare.
Obiectivele principale ale
workshopurilor au fost de a
dezvolta paleta de cunoștin]e
financiare și bancare în rândul
tinerilor, sporirea gradului de
conștientizare privind riscurile
produselor financiare și a
securităţii produselor bancare,
îmbunătăţirea vizibilităţii privind
perspectivele de carieră în
domeniul financiar- bancar,
deprinderea unor atitudini și
practici  benefice pentru viitorul
tânăr angajat, precum și
înţelegerea rolului educaţiei
continue în dezvoltarea personală.

Ce aport aduce Academia de
Control Intern, Institutului și
cum își propune să dezvolte
abilitățile viitorilor cursanți?

Academia de Control Intern se
adresează tinerilor profesioniști
care activează în domeniul
controlului intern, managementul
riscului și guvernanţei aflaţi la
început de carieră.
Progra mul î[i propune să accen -
tueze dezvoltarea profesională a
cursanţilor, oferind un stagiu de
trei ani în care candidaţii vor
participa la cursuri și traininguri
de pregătire cu lectori specializaţi
și vor avea alocat un coach care
să îi consilieze în carieră.
La finalul fiecărui an, candidaţii
trebuie să depună la Institut un
raport detaliat al activităţii
practice desfășurate în anul în
curs: proiecte în care au fost
implicaţi și gradul de implicare,
conferinţe la care au participat, lu -
crări, studii, analize pe care le-au
elaborat. Fiecare an de stagiu se
finalizează cu un examen scris.
Academia de Control Intern se
adresează doar membrilor
Institutului iar la finalizarea cu
succes a celor trei ani de stagiu,
cursanţii se pot înscrie pentru
susţinerea certificării Specialist în
Control Intern.

Ce înseamnă să fii membru al
Institutului de Control Intern?

Prin intermediul Institutului de
Control Intern vă alăturaţi unei
comunităţi selecte de profesioniști
în control intern, audit intern,
managementul riscului și
guvernanţă corporativă. 
De asemenea, profitaţi de benefi -
ciile și avantajele de membru al
celui mai prestigios furnizor de
instruire și educaţie în domeniul
controlului intern.  
Membrii se pot implica în

Calitatea,
profesionalismul,
flexibilitatea, pro-
activitatea,
dinamismul și
posibilitatea
personalizării
produselor, ser -
viciilor și pachetelor
in for matice oferite
sunt câteva din
motivele pentru care
Institutul de Control
Intern este prefe ra -
tul multor companii
și insti tuții publice
din România.

Prin intermediul
Institutului de
Control Intern vă
alăturați unei
comunități selecte
de profesioniști în
control intern, audit
intern,
managementul
riscului și
guvernanță
corporativă. 
De asemenea,
profitați de benefi -
ciile și avantajele de
membru al celui mai
prestigios furnizor de
instruire și educație
în domeniul
controlului intern. 
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activităţile și proiectele
Institutului, pot participa în
cadrul comisiilor de lucru,
propune și elabora articole și
analize în ariile controlului
intern. Mai mult, membrii
Institutului își dezvoltă com -
petenţele prin partici parea în
cadrul proiectelor de consul -
tan ţă desfășurate de Institut.
Obţinând certificările Insti tu -
tu lui vă sunt recunoscute com -
 petenţele profesionale și puteţi
avansa mai ușor în carieră.

Ce ne puteți spune despre
parteneriatul cu Deloitte,
conferința ,,Perspective și
provocări în control intern’’
și Programul de training de
dezvoltare a competențelor
în control intern?

Institutul de Control Intern
împreună cu partenerul
strategic Deloitte au organizat
conferinţa anuală de control
intern, managementul riscului
și guvernanţă intitulată:
”Perspective și provocări în
control intern’’. Conferinţa a
fost împărţită în două sesiuni
distincte, una dedicată
corporaţiilor și una dedicată
sectorului public.  
Temele abordate au fost
diverse, respectiv crearea
unei culturi de toleranţă zero
faţă de fraudă și corupţie,
cyber security, model canti -
tativ de evaluare a sistemului
de control intern și exemple
practice de implementare a
unui sistem de manage ment
adecvat al riscului în cadrul
organizaţiei.
Lectorii care au participat la
conferinţă sunt persoane cu
notorietate în domeniile
financiar bancar, al
asigurărilor, firmelor de
consultanţă, corporaţiilor
transnaţionale, reprezentanţi
din cadrul ministerelor și
instituţiilor publice.
Împreună cu Deloitte am
lansat și programul ,,Internal
Control Training &

Development
Programme’’,

program de
dezvoltare a

competenţelor
profesioniștilor

în control
intern.

În cadrul căror conferințe
și evenimente a fost
prezent Institutul de
Control Intern?

Institutul de Control Intern a
fost o prezenţă activă în ca -
drul următoarelor evenimente
și conferinţe: Credit & Co llec -
tion Forum,  IT&C Security
Forum, Conferinţa directo ri -
lor IT, Managemen tul riscului
în finanţarea companiilor
românești, Gala profesiilor
liberale, Summit-ul antifrau dă,
sau mai recent conferinţa
Modele europene în sprijinirea
și finanţarea IMM-urilor.

Care sunt proiectele în
desfășurare ale Institutului
de Control Intern?

Institutul de Control Intern în
parteneriat cu Asociaţia
Româ nă a Băncilor organi -
zea ză conferinţa cu tema:
Financial Sector Internal
Control Conference în Bu cu -
rești, în data de 29 Mai 2014. 
Printre tematicile dezbătute se
regăsesc subiecte importante
și de actualitate pentru spe cia -
liștii în domeniul controlului
intern din sectorul financiar
bancar, precum: aspecte pri -
vind controlul intern în con -
tex tul noilor reglementări ale
Băncii Naţionale a României
(Regulamentul BNR nr.
5/2013), implementarea CRD
IV/CRR/R5/2013, metode de
eficientizare și funcţionare
optimă a sistemului de
control intern în cadrul
instituţiei financiare, precum
și alte teme de interes.
Speakerii evenimentului sunt
profesioniști cu notorietate și
vastă experienţă în sectorul
financiar bancar și al firmelor
de consultanţă. 

Evenimentul este dedicat
profesioniștilor în control
intern, responsabililor de
sisteme de control intern,
manageri de risc, manageri de
departamente de audit,
auditori interni, specialiști în
conformitate, guvernanţă,
membri ai Comitetelor de
Audit, membri din Consilii
de Administraţie, regle -
mentatori, directori financiari,
directori de departamente,
profesori universitari, alte
persoane interesate de subiect
și de tematicile dezbătute.

De ce aleg companiile
serviciile de consultanță
ale Institutului de Control
Intern?

Calitatea, profesionalismul,
flexibilitatea, pro-activitatea,
dinamismul și posibilitatea
personalizării produselor, ser -
viciilor și pachetelor in for -
matice oferite sunt câteva din
motivele pentru care Institutul
de Control Intern este prefe -
ra tul multor companii și insti -
tuţii publice din România.
Ascultăm activ cerinţele
clien ţilor, le înţelegem ne -
voile și împreună cu aceștia
identificăm cele mai bune
metode și cele mai adecvate
soluţii pentru reme dierea efi -
cientă a problemelor cu care
se confruntă organizaţiile.
De asemenea, consultanţii
Institutului oferă suport și
consiliere și după finalizarea
proiectului pentru a ne
asigura că procesele,
fluxurile, soluţiile și serviciile
furnizate funcţionează la
parametrii stabiliţi, produc
efectele dorite și rezultatul
este cel așteptat.   

Mircea FICA
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De[i este pu]in cunos -
cut\ mai ales printre
salaria]i, dar [i printre

angajatori, reabilitarea disci pli -
 nar\ a salariatului ca institu]ie
juridic\ nu reprezint\ o
noutate legislativ\, aceast\
institu]ie fiind prev\zut\ [i `n
reglementarea anterioar\
Codului muncii. 
Astfel, `n perioada anterioar\
intr\rii `n vigoare a Codului
muncii, Legea nr. 1/1970
privind organizarea [i
disciplina muncii `n unit\]ile
socialiste de stat prevedea c\
sanc]iunea disciplinar\
aplicat\ unui angajat - cu
excep]ia desfacerii contrac -
tului de munc\ - se consider\
a nu fi fost luat\ dac\ timp de
un an de la executarea ei
angajatul nu a mai s\vâr[it o
alt\ abatere. Aceast\ preve de re
transpunea legal reabilitarea
disciplinar\ a salariatului ce
opera `n virtutea legii, fiind
vorba, `n fapt, de reabilitarea
de drept a salariatului. 
Legea nr. 1/1970 a reglemen -
tat, totodat\, [i reabilitarea
disciplinar\ a salariatului ce
opera `n baza deciziei angaja -
to rului, prev\zând posibili -
tatea ca `nainte de expirarea
termenului de un an, dar nu
mai devreme de 6 luni de la
data execut\rii sanc]iunii,
conduc\torul unit\]ii s\ poat\
dispune, dac\ angajatul nu a
mai s\vâr[it `n acest interval
nicio abatere, având o bun\
comportare, ca sanc]iunea
aplicat\ s\ fie considerat\ a
nu fi fost luat\; `n acest caz,
era vorba de o reabilitare
facultativ\ a salariatului.
Codul muncii intrat `n vigoare
`n anul 2003 nu a preluat
aceast\ institu]ie juridic\ `n
niciuna din cele dou\ forme
de reabilitare disciplinar\

reglementate de Legea nr.
1/1970, fiind lacunar `n aceast\
privin]\. Lacuna legislativ\ a
fost remediat\ abia `n anul
2011, când printre modific\ -
rile aduse Codului muncii
prin Legea nr. 40/2011 s-a
num\rat [i cea privind reabi li -
tarea disciplinar\ a salaria]ilor.
A[adar, `n prezent,
reabilitarea disciplinar\ a
salaria]ilor se produce prin
radierea sanc]iunilor aplicate
salaria]ilor `n condi]iile art.
248 alin. (3) din Codul
muncii, respectiv:
Sanc]iunea disciplinar\ se
radiaz\ de drept `n termen de
12 luni de la aplicare, dac\
salariatului nu i se aplic\ o
nou\ sanc]iune disciplinar\ `n
acest termen. 
Radierea sanc]iunilor
disciplinare se constat\ prin

decizie a angajatorului emis\
`n form\ scris\.
Desigur c\ reglementarea prin
lege a reabilit\rii disciplinare
a salariatului este binevenit\
[i salutar\, `ns\ modul `n care
a fost transpus\ legal aceast\
institu]ie ridic\ o serie de
`ntreb\ri celor chema]i s\
pun\ `n aplicare aceste
prevederi legale.
Una din aceste `ntreb\ri este
dac\ reabilitarea disciplinar\ a
salariatului reprezint\ opera
legii, adic\ intervine `n
temeiul legii sau este, de fapt,
opera angajatorului,
intervenind `n baza deciziei
acestuia. Aceasta `ntrucât art.
248 alin. (3) din Codul
muncii, de[i vorbe[te despre
radierea de drept a sanc]iunii
disciplinare la `mplinirea unui
termen de 12 luni de la

aplicarea sanc]iunii, `n m\sura
`n care `n acest interval de
timp, salariatului nu i se apli -
c\ o nou\ sanc]iune, prevede,
`n acela[i timp, [i cerin]a
legal\ ca radierea sanc]iunilor
disciplinare s\ fie constatat\
prin decizie a anga jatorului
emis\ `n form\ scris\.
~ntrebarea care se ridic\ `n
aceste condi]ii este `n ce
moment salariatul se poate
considera c\ a fost reabilitat
disciplinar? La data `n care s-a
`mplinit termenul de 12 luni
de la aplicarea sanc]iunii
disciplinare sau `n momentul
`n care a fost emis\ decizia
scris\ a angajatorului?

ESTE NEVOIE DE O DECIZIE 
A ANGAJATORULUI

Dac\ lucrurile erau foarte
clare `n reglementarea
anterioar\, existând, pe de o
parte, reabilitarea de drept a
salariatului care se producea
exclusiv `n baza legii, iar, pe
de alt\ parte, reabilitarea
facultativ\ a salariatului, care
intervenea `n baza deciziei
conduc\torului unit\]ii, `n
reglementarea actual\,
lucrurile nu sunt la fel de
clare din punct de vedere
juridic. Astfel de[i `n mod
normal, radierea de drept a
sanc]iunii disciplinare
presupune faptul c\ intervine

REABILITAREA DISCIPLINARĂ 
A SALARIATULUI, OPERA LEGII 
SAU A ANGAJATORULUI?
De CAMELIA PAU, Avocat, Mo]ec {tefan Cabinet de avocat
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ex lege, nefiind deci nevoie ca
angajatul sau angajatorul s\
fie de acord cu aceasta sau s\
o constate, legiuitorul a
stabilit totu[i ca fiind necesar\
pentru constatarea radierii de
drept a sanc]iunilor discipli nare
a salariatului [i o decizie a
angajatorului dat\ `n acest sens.

REABILITAREA DISCIPLINAR| 
A SALARIATULUI I{I PRODUCE
EFECTELE JURIDICE ~N BAZA LEGII

Chiar [i a[a fiind, reabilitarea
disciplinar\ a salariatului
reprezint\ opera legii, nu a
angajatorului, c\ci indiferent
dac\ exist\ sau nu decizia
angajatorului prin care se
constat\ intervenirea radierii
de drept a sanc]iunii
disciplinare a salariatului,
reabilitarea `[i produce efecte
juridice specifice `n baza legii.
A[adar, [tergerea efectelor
juridice defavorabile ale
sanc]ion\rii disciplinare [i
`nl\turarea dec\derilor impuse
de lege se produce `n
momentul `n care s-a `mplinit
termenul de 12 luni de la
aplicarea sanc]iunii discipli -
nare, dac\ `n acest interval de
timp salariatului nu i s-a mai
aplicat o nou\ sanc]iune
disciplinar\.
~n aceste condi]ii, dup\ `mpli -
nirea termenului prev\zut de
lege, angajatul are dreptul de
a solicita angajatorului s\u s\
constate prin decizie radierea
sanc]iunii disciplinare ce i-a
fost aplicat\ [i, `n caz de noi
abateri disciplinare s\vâr[ite,
angajatorul s\ nu mai ]in\
cont de sanc]iunea radiat\ la
aprecierea gravit\]ii noii fapte
[i la individualizarea noii sanc -
]iuni. ~n caz contrar, salariatul
are deschis\ inclusiv calea jus -
ti]iei pentru a-l obliga pe an -

gajator s\ se conformeze legii.
Pe de alt\ parte, `n condi]iile
`n care reabilitarea discipli -
nar\ a salaria]ilor se produce
de drept, [i angajatorii trebuie
s\ acorde o aten]ie sporit\
aplic\rii sanc]iunilor acelor
angaja]i care au mai fost sanc -
]iona]i disciplinar ante rior,
c\ci pot interveni situa]ii `n
care sanc]iunile disciplinare
anterioare ale angaja]ilor s\
nu mai poat\ fi luate `n consi -
derare, `n pofida faptului c\
angaja]ii respectivi se dove desc
a fi indisciplina]i `n continuare.
Astfel, dac\ un salariat a
s\vâr[it o fapt\ ce constituie
abatere disciplinar\, dar nu a
fost emis\ decizia de
sanc]ionare disciplinar\, ([tiut
fiind faptul c\, potrivit legii,
decizia poate fi emis\ `n
termen de 30 de zile de la
data lu\rii la cuno[tin]\ despre
s\vâr[irea abaterii
disciplinare, nu mai târziu
`ns\ de 6 luni de la data
s\vâr[irii faptei) [i, `ntre timp,
s-a `mplinit termenul de 12
luni de la aplicarea unei
sanc]iuni disciplinare ante ri -
oare, aceast\ sanc]iune nu mai
poate fi luat\ `n considerare la
individualizarea noii sanc]iuni
disciplinare, pentru simplul
motiv c\ a intervenit
reabilitarea disciplinar\ a
salariatului care s-a produs de
drept, `n baza legii.
Aceasta `ntrucât din punct de
vedere al radierii de drept a
sanc]iunii disciplinare, `n
reglementarea actual\, ceea ce
intereseaz\ este momentul
aplic\rii sanc]iunii
disciplinare de c\tre angajator,
nu cel al s\vâr[irii de c\tre
salariat a faptei ce constituie
abatere disciplinar\. 
~n ceea ce prive[te obliga]ia
reglementat\ de lege `n

sarcina angajatorului de a
emite o decizie `n form\
scris\ pentru a constata
radierea de drept a sanc]iunii
disciplinare a salariatului,
putem `n]elege ra]iunea aces -
teia, legiuitorul instituind-o
pentru a asigura o eviden]\
riguroas\ `n dosarul de
personal al fiec\rui salariat,
`ns\, reglementarea legal\
actual\ nu asigur\ atingerea
acestui deziderat, `n condi]iile
`n care nici m\car nu s-a
stabilit prin lege un termen
pentru emiterea deciziei de
c\tre angajator.

PROPUNEM CHIAR DE LEGE
FERENDA CA EVIDEN}A SITUA}IEI
DISCIPLINARE A SALARIA}ILOR S|
POAT| REZULTA {I DIN REGISTRUL
ELECTRONIC DE EVIDEN}| 
A SALA RIA}ILOR

Pentru ca eviden]a situa]iei
disciplinare a fiec\rui salariat
s\ fie, `ntr-adev\r, una
riguroas\, dar `n acela[i timp
[i accesibil\, opin\m [i
propunem chiar de lege
ferenda ca eviden]a situa]iei
disciplinare a salaria]ilor s\
poat\ rezulta [i din Registrul
electronic de eviden]\ a sala -
ria]ilor `ntocmit de angajator
`n baza H.G nr. 500/2011.
~n condi]iile `n care
majoritatea sanc]iunilor
disciplinare (retrogradarea din
func]ie, reducerea salariului,
concedierea disciplinar\) se
`nscriu `n acest Registru, nu
vedem de ce nu s-ar `nscrie
tot `n acest Registru [i
deciziile de radiere de drept a
sanc]iunilor disciplinare ale
salaria]ilor. ~n felul acesta,
dac\, din motive obiective,
angajatorul s-ar afla `n
imposibilitatea de a elibera
decizia de radiere a sanc]iunii

disciplinare, salariatul sau
fostul salariat ar putea solicita,
`n condi]iile art. 8 alin. (6) din
H.G. nr. 500/2011,
inspectoratului teritorial de
munc\ competent eliberarea
unei adeverin]e din care s\
rezulte elementele referitoare
la radierea sanc]iunii disci -
plinare intervenit\ de drept.
Pe lâng\ problema analizat\,
reglementarea actual\ a insti -
tu]iei reabilit\rii disciplinare
suscit\ [i alte propuneri de
modificare legislativ\, precum
introducerea reabilit\rii
disciplinare facultative a
salaria]ilor, [i ridic\, `n acela[i
timp, [i alte `ntreb\ri la care
interpretul este cel care
trebuie s\ g\seasc\
r\spunsuri. Spre exemplu, `n
doctrin\ sunt multe discu]ii
privind radierea concedierii
disciplinare, dac\ ea intervine
sau nu, iar dac\ da, cui `i
revine obliga]ia de a emite
decizia privind constatarea
radierii de drept a concedierii
disciplinare a salariatului?
Nu putem s\ nu remarc\m c\,
inclusiv cu privire la acest
aspect, reglementarea
anterioar\ Codului muncii era
mult mai clar\, c\ci
desfacerea contractului de
munc\ era exceptat\ `n mod
expres `n cazul de reabilitare
de drept a salariatului. ~n
prezent, `ns\ Codul muncii nu
face nicio distinc]ie `ntre
sanc]iunile disciplinare [i nu
prevede nicio excep]ie atunci
când vorbe[te de radierea
acestora, astfel c\ aceast\
dilem\ privind radierea 
sau nu a sanc]iunii
disciplinare a concedierii
r\mâne subiect de discu]ii
doctrinare [i, de ce nu, poate
chiar obiectul unui articol
viitor pe aceast\ tem\.
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În anul 2014, persoanele
care au dreptul la indem -
nizaţie de șomaj sunt

numai cele care: și-au pierdut
locul de muncă din motive
neimputabile lor; au încheiat
un contract de asigurare
pentru șomaj și nu realizează
venituri sau realizează venituri
mai mici decât valoarea indi -
catorului social de referinţă, în
vigoare (valoarea ISR este de
500 de lei în 2014); au încetat
activitatea ca urmare a pensio -
nării pentru invaliditate și ulte -
rior, au redobândit capacitatea
de muncă, dar nu au reușit să
se încadreze în muncă; au
desfășurat activitatea în baza
convenţiei civile, însă aceasta
a încetat; sunt absolvenţi ai
instituţiilor de învăţământ, în
vârstă de minimum 16 ani, care
într-o perioadă de 60 de zile
de la absolvire nu au reușit să
se încadreze în muncă potrivit
pregătirii profesionale; sunt
absolvenţi ai școlilor speciale
pentru persoane cu handicap
în vârstă de minimum 16 ani,
care nu au reușit să se
încadreze în muncă potrivit
pregătirii profesionale.
De asemenea, pentru a primi
indemnizaţia de șomaj, o
persoană trebuie să
îndeplinească, cumulativ,
următoarele condiţii:

să aibă un stagiu de cotizare
de minimum 12 luni în ulti -
me le 24 de luni premer gătoare
datei înregistrării cererii;

să nu realizeze venituri sau
să realizeze venituri mai mici
decât valoarea ISR (500 de lei);

să nu îndeplinească
criteriile de pensionare;

să fie înregistrată la agenţia
pentru ocuparea forţei de
mun că în a cărei rază terito -
rială își are domiciliul sau
reședinţa, dacă a avut ultimul
loc de muncă ori a realizat
venituri în acea localitate.
În ultimii ani, în contextul cri zei
economice, reducerea normei
de lucru la 4 ore /zi a ajuns o
practică frecventă prin tre
angajatori. Cât timp profitul
nu mai e ce era acum câţiva ani,
cheltuielile trebuie recal cu late,
iar această metodă permite
eco nomisirea, legală, chiar și
numai în parte, a con tri buţiilor
virate către bugetul de stat.
Mai grav este când treaba nu
mai merge deloc, iar angajaţii
se trezesc nu doar cu luni bu ne
de salarii ciuntite, ci și fără
drep tul de a beneficia de șomaj.

ÎN CAZUL JUMĂTĂȚILOR DE NORMĂ,
PERIOADA DE COTIZARE E MAI MARE

Majoritatea salariaţilor nu știe
când semnează un contract de

muncă pentru jumătate de
normă sau mai puţin, că
perioada de cotizare luată în
calcul în eventualitatea în care
vor fi disponibilizaţi, urmând
a solicita indemnizaţie de
șomaj, este mai mare decât
perioada corespunzătoare unui
contract de muncă de 8 ore /zi.
În condiţiile obișnuite,
legislaţia prevede că, pentru a
beneficia de ajutorul de șomaj,
o persoană trebuie să aibă un
stagiu de cotizare de
minimum 12 luni în ultimele
24 de luni premergătoare datei
înregistrării cererii. Pentru
contractele cu timp de lucru
parţial, de până la 4 ore / zi,
stagiul de cotizare se
dublează. Stagiul de cotizare
pentru un contract cu normă
întreagă este de cel puţin 12
luni lucrate în ultimele 24 de
luni. Dar, în cazul unei norme
de lucru de 4 ore/zi, de
exemplu, stagiul se dublează.
Un an lucrat cu jumătate de
normă se ia în calcul ca jumă -
tate de an cu normă întreagă!
De asemenea, în situaţia în
care un angajat lucrează cel
puţin doi ani exclusiv în baza
unor contracte cu jumătate de
normă și ajunge în situaţia de
a solicita indemnizaţia de
șomaj, este o chestiune de zile
să ajungă să piardă dreptul la

indemnizaţie. Acest angajat ar
trebui să se prezinte la Agenţie
pentru șomaj imediat după
încetarea contractului de
muncă, din moment ce stagiul
de cotizare este raportat la
ultimele 24 de luni. Orice
întârziere, în cazul persoanelor
care au contract cu jumătate
de normă, duce la depășirea
acestui termen și, implicit,
respingerea cererii pentru
acordarea indemnizaţiei de
șomaj.
Alte condiţii de îndeplinit
pentru a beneficia de
indemnizaţia de șomaj sunt ca
solicitantul să nu realizeze
sau, dacă realizează venituri,
acestea să nu depășească
valoarea indicatorului social
de referinţă. De asemenea, el
trebuie să fie înregistrat la o
agenţie pentru ocuparea forţei
de muncă și, nu în ultimul
rând, să nu îndeplinească,
potrivit legii, condiţiile de
pensionare.
Indemnizaţia de șomaj se
acordă șomerilor pe perioade
stabilite diferenţiat, raportat la
stagiul de cotizare al fiecărui
potenţial șomer. Astfel,
vechimea în muncă situată
între 1 și 5 ani asigură 6 luni
de acordare a indemnizaţiei de
șomaj, iar stagiul de cotizare
cuprins între 5 și 10 ani
asigură acordarea indemni -
zaţiei timp de 9 luni. Pentru
persoanele care au un stagiu
de cotizare ce depășește 10 ani
vechime, indemnizaţia de șo -
maj se acordă timp de un an.

ACORDAREA AJUTORULUI 
DE ȘOMAJ ÎN CAZUL CONTRACTELOR
DE MUNCĂ PART-TIME
Dacă o persoană nu are un loc de muncă, nu înseamnă că ea va primi automat ajutorul de șomaj lunar.
Indemnizația de șomaj este acordată numai dacă persoana respectivă îndeplinește anumite condiții
potrivit legislației în vigoare.

De ADRIANA ANTONEVICI, Director General, Almiad Star

SC ALMIAD STAR SRL
https://www.facebook.com/almiadstar/info
e-mail:almiadstar2005@gmail.com
0722747237 (Vodafone)
0741242450 (Orange)
0745033554 (Cosmote)
fax: 0314119969
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Deci, MBO este o
metodă de evaluare a
salariaţilor. Fiind

centrată pe rezultate
cuantificabile și urmăribile,
metoda are avantajul
obiectivităţii și al
transparenţei evaluării. 
Se pune însă problema dacă
prin implementarea MBO se
răspunde în mod suficient
cadrului legal privitor la
”criteriile de evaluare a
activităţii profesionale a
salariatului aplicabile la
nivelul angajatorului” (art.
17 alin. (3) lit. e) Codul
muncii). Problema are
relevanţă practică, întrucât
evitarea unor relaţii
tensionate între evaluatori și
evaluaţi, ca urmare a
definirii și aprecierii, adesea
subiective, a unor criterii de
tipul „capacitatea salaria -
tului de a utiliza optim
resursele pentru a obţine
cele mai bune rezultate”
poate depinde și de răspun -
sul la această problemă. 

Ca punct de plecare, notăm
că în regulamentul intern și
în contractul individual de
muncă trebuie indicate
criteriile de evaluare a

performanţei aplicabile la
nivelul angajatorului. Astfel:
art. 17 alin. (3) lit. e) și alin.
(4) Codul muncii: 
„(3) Persoana selectată în
vederea angajării ori
salariatul, după caz, va fi
informată cu privire la cel
puţin următoarele
elemente:[…] e) criteriile de
evaluare a activităţii
profesionale a salariatului
aplicabile la nivelul
angajatorului.[…] (4)
Elementele din informarea
prevăzută la alin. (3) trebuie

să se regăsească şi în
conţinutul contractului
individual de muncă.”; 
art. 242 lit. i) Codul muncii:
„Regulamentul intern
cuprinde cel puţin
următoarele categorii de
dispoziţii: […] i) criteriile şi
procedurile de evaluare
profesională a salariaţilor.”
Separat, Codul muncii
prevede dreptul
angajatorului de a stabili
obiective individuale, la art.
40 alin. (1) lit. f): 
„(1) Angajatorul are, în prin -
cipal, următoarele drepturi:
[…] f) să stabilească
obiectivele de performanţă
individuală, precum şi
criteriile de evaluare a
realizării acestora.” 

Sistemul MBO pare să se
muleze pe prevederile art.
40 alin. 1 lit. f) din Codul
muncii. Procedura de
evaluare în MBO are în
vedere obiective individuale
de performanţă care sunt de
două tipuri: obiective de
business (ce ţinte trebuie să
atingă salariatul) și obiective
comportamentale (cum
anume să îndeplinească
ţintele, conform unor reguli

de comportament, grile de
aptitudini și de cunoștinţe
cerute de postul ocupat). 

Întrebarea centrală este însă
dacă criteriile de evaluare
despre care vorbește art. 40
alin. 1 lit. f) din Codul
muncii (și care pot fi
echivalente obiectivelor
comportamentale – ”cum” –
din MBO) trebuie sau nu să
fie diferite de criteriile la
care se referă art. 17 alin. (3)
lit. e) din Codul muncii. Cu
alte cuvinte, trebuie să existe
criterii de evaluare a
activităţii profesionale a
salariatului aplicabile la
nivelul angajatorului, altele
decât cele aferente realizării
unor obiective de
performanţă individuală, sau
acestea din urmă pot
îndeplini, indiferent de
stabilirea sau nu a unor
obiective de performanţă
individuală, rolul criteriilor
de evaluare a activităţii
profesionale a salariatului
aplicabile la nivelul
angajatorului?   
Considerăm că nu este
necesar a fi definite două
categorii distincte de criterii
de evaluare, ci că este
posibil, și chiar pragmatic, a
fi stabilit un singur set de
criterii de evaluare, care să
răspundă atât art. 17 alin. (3)
lit. e) cât și art. 40 alin. 1 lit.
f) din Codul muncii. În acest
caz, implementarea în cadrul
unei organizaţii a sistemului
MBO ar răspunde în mod
suficient cadrului legal
instituit de Codul muncii cu
privire la ”criteriile de
evaluare a activităţii
profesionale a salariatului
aplicabile la nivelul
angajatorului”.

APLICAREA CRITERIILOR 
DE PERFORMANȚĂ LA EVALUAREA 
SALARIAȚILOR ÎN SISTEMUL MBO
Managementul prin obiective (”Management by Objectives”, MBO) este un sistem prin care, 
în corelare cu obiectivele organizației, managementul și salariații stabilesc de comun acord obiectivele
individuale și modalitatea îndeplinirii a acestora. Fiecare salariat știe ce are de făcut pentru ca
obiectivele să fie atinse și cum anume îi va fi apreciată munca, de regulă anual. 

De SIMONA-CĂTĂLINA MANOLACHE, Senior Associate, Cazacu Manolache Popa SCA
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Luna trecută, revista
noastră, sprijinită de
Consiliul de Mediere, a
organizat Forumul Medierii
care a avut ca principală
temă de discuție medierea
în zona de business.
Prezentarea susținută de
dumneavoastră a fost una
dintre prezentările-cheie
ale Forumului și ne dorim
să detaliem cu ocazia
acestui interviu aspectele
importante ale medierii în
OMV Petrom. Ce a
determinat compania să
apeleze la mediere?

Într-adevăr, OMV Petrom a
utilizat medierea ca
modalitate de abordare a unor
conflicte, unele aflate în faza
de judecată, altele nefiind
încă deferite justiţiei formale,
deoarece compania a fost
mereu interesată să găsească
metode alternative de
soluţionare, pe cale amiabilă,
a conflictelor cu foștii sau
actualii salariaţi, si nu numai. 
Astfel, luând în considerare şi
numărul mare de litigii în
care OMV Petrom a fost
implicată, medierea a fost
considerată calea optimă de
rezolvare a unor situaţii
conflictuale, venind astfel şi
în întâmpinarea celor care
doresc stingerea acestora pe
cale amiabilă. 

Tocmai având în vedere
acest număr mare de
dosare, care a fost reacţia
companiei?

Compania a trebuit sa se
adapteze. A fost necesară atât
abordarea clasică, formală,
cea a apărării drepturilor în
faţa instanţelor de judecată cât
şi, mai nou, cea a medierii.

Să ne întoarcem puțin la
începuturi... Când aţi apelat
prima dată la mediere şi
cum a fost primită de
cealaltă parte?

Introducerea medierii ca
alternativă la soluţionarea
situaţiilor litigioase a început
în anul 2013, în martie, iar
primele acorduri de mediere

au apărut în aprilie 2013. A
fost un proces complex de
adaptare a fluxurilor interne
ale documentelor şi
informaţiilor din companie la

DE LA CONFLICT 
LA OPORTUNITATE
Interviu cu LIVIA DUMITRESCU, Head of Labour Litigation – Reward & Respect, OMV Petrom
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etapele procedurii medierii, totul
ţinând cont de prevederile legale
şi de numărul mare de cazuri de
mediere şi şedinţe de informare la
care trebuia să participăm. 
S-a constituit o echipă, s-au
analizat datele si informaţiile
existente despre mediere și,
descoperindu-i avantajele, nu am
întârziat să o implementăm.
Avocaţii interni care au gestionat
implementarea medierii în OMV
Petrom sunt şi mediatori
autorizaţi, astfel că expertiza de
care am beneficiat a fost de cea
mai înaltă calitate, şi adaptată
nevoilor speciale ale OMV
Petrom.
Eforturile făcute au fost atât în
direcţia adresării fiecărui conflict
sau tip de conflict, luând in calcul
specificul acestuia, cât şi în
vederea gestionării documentaţiei
aferente întregii proceduri de
mediere. 
Dacă la început unii angajaţi sau
foşti angajaţi au fost reţinuţi sau
reticenţi în folosirea medierii
pentru soluţionarea diferendelor,
ulterior aceasta a ajuns să fie larg
îmbrăţişată, iar acum suntem în
situaţia în care, chiar cei care au
sume de returnat către OMV
Petrom din aceste conflicte, ne
solicită direct medierea.

Cum sunt percepute medierile
de către instanţele de judecată?

Având în vedere numărul de litigii
în care este implicată compania,
considerăm că degrevarea instan -
ţelor de judecată prin soluţionarea
litigiilor pe calea medierii are
efec te benefice pentru ambele părţi.

Este dificil să găsești pe piața
din România mediatori
profesioniști?

În demersul nostru de a veni cât
mai aproape de oameni, am apelat

la mediatori din  toată ţara. Nu a
fost nici greu, nici ușor. E o
profesie tânără, la început de drum
și vine cu toate surprizele
pionieratului și ale unei legi ...
foarte tinere. 

Ca orice lege nou introdusă în
exercițiul legislativ al unei țări,
s-au născut multe controverse
și nemulțumiri raportate și la
această lege a medierii. Ce
aveți dumneavoastră să îi
reproșați?

Există unele aspecte care ar trebui
dezvoltate și corelate cu restul
legislaţiei. 

Puteți să îmi dați un exemplu?

Inadvertenţa între anumite
prevederi ale legii medierii și ale
Articolului 38 din Codul Muncii,
spre exemplu, care interzice
tranzacţionarea asupra unor
categorii de drepturi ale
salariaţilor. Se mai poate aduce în
discuţie şi o lipsă a practicii în
ceea ce privește medierea –
utilizarea și rezultatele ei. 
Poate o culegere de practică a
medierii ar fi binevenită în acest
sens, și ar ajuta și instanţele în
clarificarea unor aspecte de ordin
practic.

Comparând instituția medierii
din România cu cea existentă la
nivel internațional, care
cunoaște mai multe tipuri de
implementare a acestei
proceduri, sunt aspecte pe care
le considerați necesare a fi
‘importate” și la noi?

Așa cum am arătat şi în
prezentarea susţinută la Forum,
suntem interesaţi de conceptul de
“mediator intern”. 
Sunt câteva ţări în Europa  -
Franţa, Austria, Germania, Anglia

-  care folosesc aceast\ instituţie și
beneficiile se pare că sunt
palpabile. Până la clarificarea
acestui posibil statut în structura
unei companii, OMV Petrom
continuă să caute alte modalităţi
de adresare a situaţiilor care ar
putea genera conflicte. 
Astfel, s-a mers chiar mai departe
şi am încercat să ne apropiem şi
mai mult de izvorul problemelor,
prin implementarea unui birou de
ombudsman organizaţional, cu o
perspectivă imparţială, numit
PetrOmbudsman.

PetrOmbudsman este un astfel
de mediator intern?

PetrOmbudsman a apărut pentru
îmbunătăţirea comunicării cu
angajaţii şi pentru a-i sprijini să-şi
rezolve cât mai repede şi mai bine
situaţiile care-i preocupă, folosind
procedurile interne pe care
departamentele deja existente 
le-au dezvoltat, punând la dispo -
ziţie training-uri specializate etc. 
Ombudsmanul OMV Petrom nu
este un mediator, în sensul
prevăzut de Legea medierii.
Departamentul respectă însă o
serie de principii de la care nu se
abate: independenţa,
confidenţialitatea, neutralitatea şi
informalitatea cu scopul de a-l
ajuta pe cel din faţa sa să găsească
cea mai bună cale de soluţionare a
problemelor lui, apelând în primul
rând la procedurile interne ale
companiei. 

Grele misiuni se mai ascund în
spatele acestor principii.

Așa este. Ne vedem la un început
de drum care nu va fi ușor, dar cu
cât drumul este mai greu, cu atât
rezultatele sunt mai durabile, mai
rezistente la examenul timpului.

Mircea FICA

PetrOmbudsman a
apărut pentru
îmbunătăţirea
comunicării cu
angajaţii şi pentru 
a-i sprijini să-şi
rezolve cât mai
repede şi mai bine
situaţiile care-i
preocupă, folosind
procedurile interne
pe care departamen -
tele deja existente 
le-au dezvoltat,
punând la dispo ziție
training-uri
specializate etc. 

Avocaţii interni care
au gestionat
implementarea
medierii în OMV
Petrom sunt şi
mediatori autorizaţi,
astfel că expertiza de
care am beneficiat a
fost de cea mai înaltă
calitate, şi adaptată
nevoilor speciale ale
OMV Petrom.  



54 NUMARUL 4 APRILIE 2014
LEGAL MAGAZIN WWW.LEGALMAGAZIN.RO 

LEGAL CORPORATE

STRATEGIA DE SECURITATE 
JURIDICĂ S-A FOCALIZAT 
PREPONDERENT PE PREVENŢIE

Ați absolvit Facultatea 
de Drept a Universității  
“Al. I. Cuza” din Iași, 
ca șef de promoție, după 
ce anterior ați absolvit
Facultatea de Automatică și
Calculatoare, specializarea
Calculatoare, a Universității
Tehnicce “Ghe. Asachi” 
din Iași. La începutul carierei
ați fost judecător. 
Cât de mult v-a ajutat această

experiență de judecător și
pregătirea de inginer, în
următorii ani?

A fost o perioadă de cristalizare
profesională care m-a
transformat profund. La vremea
aceea, un judecător, mai ales la
judecătorie şi tribunal, avea de
soluţionat liste interminabile de
dosare. Presiunea volumului de
activitate dar şi responsabilitatea

cu privire la calitatea actului de
justiţie creează reflexe
profesionale în organizarea
muncii şi o disciplină de
excepţie pentru cei care vor să-şi
îndeplinească misiunea
impecabil. Aveam două şedinţe
pe săptămână şi nu-mi
permiteam să amân nicio
motivare. Era un ritm infernal,
fără pauze. 
Luni vedeam şedinţa de dosare
civile de marţi, marţi seara
motivam dosarele rămase în
pronunţare după şedinţă,
miercuri vedeam şedinţa de
dosare penale de joi, joi seara
motivam dosarele soluţionate
dimineaţa, iar vineri făceam
pronunţări amânate din cursul
săptămânii, dar toate
pronunţările erau însoţite şi de
motivare, pentru că veneau
şedinţele de săptămâna
următoare şi nu puteam lăsa
nimic în urmă nerezolvat. 

Ce v-a determinat să vă stabiliți
în București și să vă îndreptați
către o carieră în mediul privat?

Contribuţiile pe care le-am adus
la proiectele de reformă şi
informatizare a justiţiei, încă din
perioada de stagiu, m-au
determinat să accept propunerea
de detaşare în Bucureşti, la
Ministerul Justiţiei, într-o poziţie
care să-mi permită să continui
aceste proiecte dar să şi încep
unele noi. Primul sistem de
management informatizat şi
centralizat al resurselor umane
din sistemul instanţelor, primul
proiect de informatizare a
instanţelor, primul program de
optimizare a schemelor de
magistraţi, primul serviciu de
testare psihologică specifică
magistraţilor sau instituţia
purtătorului de cuvânt al
instanţei sunt doar câteva

Interviu cu MIHAI ACSINTE, Chief Legal Officer & Ethics Officer, Renault Group Romania

Am reuşit să nu mai
avem dosare
importante,
deoarece strategia
de securitate juridică
s-a focalizat
preponderent pe
prevenţie şi
rezultatele au fost
foarte încurajatoare
pe această linie.
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proiecte care poartă „semnătura”
mea, aproape toate fiind
finalizate în perioada în care am
lucrat în Ministerul Justiţiei. Cât
priveşte cariera în mediul privat,
am îmbrăţişat-o în momentul în
care mi s-a oferit oportunitatea
de a lucra în cea mai admirată
companie multinaţională din
România, de la momentul acela,
un mare operator de telefonie
mobilă. A fost o nouă perioadă
de transformare profesională,
care m-a îmbogăţit cu experienţe
şi cunoştinţe de mare calitate. 

Cum este structurat
Departamentul de Legal al
Renault Group Romania? Ce
importanță are această
structură în activitatea
companiei?

Este vorba de o echipă formată
din 15 până la 20 de avocaţi
seniori, cu o colaborare de lungă
durată, de o foarte bună calitate,
care au, în primul rând, o foarte
bună experienţă în litigii.
Această experienţă formează
abilităţi profesionale extrem de

necesare în profesie şi am o mare
încredere în consultanţii care au
şi o asemenea expunere. 

Care sunt particularitățile
activității departamentului pe
care-l coordonați, ținând cont de
numărul mare de contracte și de
furnizori?

Cazuistica clienţilor noştri este
extrem de variată, deoarece
societăţile Grupului Renault
România desfăşoară activităţi
complexe, de la design, cercetare
şi proiectare până la testare,
omologare, achiziţii, fabricaţie,
logistică şi distribuţie naţională
şi internaţională, la toate acestea
contribuind cei peste 17.000 de
salariaţi, din cele mai diverse
profesii. Toate aceste activităţi
necesită asistenţă juridică
personalizată şi trebuie să
acoperim toate domeniile
incidente. Avocaţii noştri sunt
specializaţi pe anumite activităţi
considerate principale şi au şi
competenţe relevante pentru
asistenţa juridică a celorlalte
activităţi. 

Cu ce societăţi de avocatură aţi
colaborat mai mult, în ultimii
ani, pentru soluţionarea
dosarelor importante?

În ultimii ani, am reuşit să nu
mai avem dosare importante,
deoarece strategia de securitate
juridică s-a focalizat
preponderent pe prevenţie şi
rezultatele au fost foarte
încurajatoare pe această linie.
Avem în minte în permanenţă că
orice problemă mare şi
importantă este la origini o
problemă mică şi ignorabilă sau
o sumă de astfel de probleme.
Ca principiu, însă, colaborăm cu
avocaţi care au specializări de
nişă sau care pot asigura
reprezentarea în litigii la instanţe
îndepărtate, unde nu este eficient
să ne deplasăm noi.

Sunteți Doctor în Dreptul
comerțului internațional
(comerț electronic). 
Cât de mult vă ajută această
specializare în activitatea 
de zi cu zi?

Domeniul concret de cercetare
juridică, în speţă comerţul
electronic, este mai puţin
relevant. Ceea ce mă ajută
uneori în activitatea de zi cu zi
sunt metodele de cercetare şi
documentare pe care le-am
asimilat în decursul demersului
academic, metode care provoacă
la descoperirea originii şi
filosofiei instituţiilor juridice, la
calificarea corectă a raporturilor
juridice, a naturii lor, oferind o
cunoaştere mai profundă,
alternative şi soluţii mai
numeroase, dar mai ales o bază
mai trainică, pe care experienţa
sedimentată creează un mediu
mult mai propice inovării.

Mircea FICA

Societăţile Grupului
Renault România
desfăşoară activităţi
complexe, de la
design, cercetare şi
proiectare până la
testare, omologare,
achiziţii, fabricaţie,
logistică şi
distribuţie naţională
şi internaţională, la
toate acestea
contribuind cei peste
17.000 de salariaţi,
din cele mai diverse
profesii. Toate aceste
activităţi necesită
asistenţă juridică
personalizată şi
trebuie să acoperim
toate domeniile
incidente.
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Cazacu Manolache Popa a
aniversat recent un an de
activitate pe piața
avocaturii de business din
România. Ce model ați
urmat în organizarea
societății? Ați reușit să vă
atingeți obiectivele
propuse la început?

Într-adevăr, la 1 martie
2014 am aniversat oficial
primul nostru an de
activitate pe piaţa avocaturii
de business de la noi. De la
început ne-am dorit să
urmăm un model de
avocatură de afaceri bazat
pe o politică tarifară cât se
poate de flexibilă și pe o
structură decizională
simplificată, adaptând
costurile și timpii de reacţie
în funcţie de complexitatea
problemei, urgenţa sa și de
bugetul alocat de client
rezolvării acesteia.
Astfel, am preferat să
agreăm de la început cu
fiecare client în parte un
buget global, pe care, în
general, am reușit să-l
respectăm, obţinând atât
satisfacţia clientului în acest
sens, cât și un profit
rezonabil, în ceea ce ne
privește. 
Totodată, pentru proiecte
complexe, cu etape distincte
de finalizare, oferim
clienţilor posibilitatea de a
accesa direct baza de date
dedicată respectivului
proiect, în condiţii de
maximă confidenţialitate și
securitate, prin aplicaţia
Sky Drive, precum și co-
participarea în timp real a
clienţilor la derularea
proiectelor, prin aplicaţia
Lync. În acest mod, am
asigurat o mai mare

transparenţă a serviciilor
noastre faţă de client, acesta
având satisfacţia unui
control din exterior al
calităţii acestora.

La debutul activităţii
noastre ne-am propus, ca
prime obiective, să
gestionăm proiecte pentru
clienţii noștri în toate

domeniile de practică ce
formează profilul casei
noastre de avocatură,
precum și să ne mărim
echipa iniţială de avocaţi
pentru a putea realiza acest
lucru, obiective pe care am
reușit să le atingem încă din
primul nostru an de
activitate. De asemenea,
suntem în discuţii cu mai
multe organizaţii
internaţionale de firme de
avocatură la care am dori să
ne afiliem în cursul acestui
an, împlinindu-ne, astfel, un
alt obiectiv urmărit de noi. 

Coordonați activitatea de
litigii și arbitraje,
asistând clienți în special
în domenii precum
exploatarea resurselor
minerale, agricultură,
comerț cu amănuntul,
antrepriză de lucrări
civile și energie
regenerabilă. Ați putea să
ne faceți o scurtă
radiografie a
principalelor probleme
apărute în practica
instanțelor în acest prim
an de la intrarea în
vigoare a Noului Cod de
Procedură Civilă, care au
afectat și litigiile în care
ați reprezentat clienții
dumneavoastră? 

SUPRAAGLOMERAREA 
INSTANȚELOR ÎL MOTIVEAZĂ 
PE UN LITIGATOR SĂ EXPLOREZE 
CĂI ALTERNATIVE DE JUSTIȚIE
Interviu cu SEBASTIAN-IONUȚ CAZACU, Avocat Partener, Cazacu Manolache Popa



57APRILIE 2014 NUMARUL 4
WWW.LEGALMAGAZIN.RO LEGAL MAGAZIN

AVOCATURĂ DE BUSINESS

În primul rând, aș menţiona
procedura legată de informarea
cu privire la avantajele medierii,
pe care o privim ca pe o simplă
metodă de aflare în treabă.
Imaginaţi-vă o entitate juridică
expusă, îndeobște, unui număr
ridicat de litigii (de ex., o bancă
comercială în relaţia cu
consumatorii), care ajunge să fie
informată de nenumărate ori cu
privire la avantajele unei
singure proceduri. 
Cât de absurdă poate fi
redundanţa unui asemenea
demers sisific? Putem înţelege
că raţiunea stângace a
legiuitorului a fost aceea de a
impușca doi iepuri dintr-o
lovitură, și anume: (i) de a evita
încărcarea instanţelor de
judecată cu diferende cu sorţi
mari de a fi soluţionate pe cale
amiabilă, precum și (ii) de a da
un imbold unei profesii aflate
încă în faza pionieratului (aceea
a mediatorului). Cu toate
acestea, un mediator animat de
entuziasm începutului ar trebui
să fie jenat de faptul că
imboldul pe care legiuitorul îl
dă profesiei sale constă într-o
formă fără fond, ce nu servește
cu nimic actului de justiţie.
În al doilea rând, procedura de
regularizare ce privește cererea
de chemare în judecată a
constituit, nu de puţine ori, un
prilej de conduită abuzivă din

partea instanţelor. 
De pildă, anumite instanţe își
circumscriu activitatea în cadrul
procedurii de regularizare
unicului deziderat de a-și
degreva rolul, nesocotind
principiul potrivit căruia norma
de procedură civilă, la fel ca
orice altă normă, de altfel,
trebuie interpretată cu bună
credinţă. S-au întâlnit în
practică soluţii în care cererea
de chemare în judecată a fost
anulată pentru motivul că
reclamantul a omis să precizeze
în termenul procedural detalii
precum adresa sa de e-mail ori
numărul de telefon/fax.
Deși am putea continua cu
menţionarea a numeroase alte
probleme, din lipsă de spaţiu
mai dorim să amintim doar un
al treilea exemplu, pe cât de
ilar, pe atât de real. Adoptarea
unui nou cod de procedură
civilă a fost tratată de anumite
instanţe ca un prilej de
schimbare a practicii inclusiv
acolo unde noua lege nu
preconiza o asemenea
schimbare. Dăm aici exemplul
Judecătoriei Constanţa care, pe
tot parcursul procedurii scrise,
cenzurează la modul absolut
accesul părţilor la propriile
dosare. Cu alte cuvinte, dacă
justiţiabilul este interesat să
consulte documentaţia aflată la
dosarul cauzei, el nu o poate

face la Judecătoria Constanţa,
mai devreme de momentul la
care s-a stabilit primul termen
de judecată.

Care sunt principalele
provocări ale unui litigator în
ziua de astăzi, când instanțele
de judecată sunt
supraaglomerate?

O primă provocare ar fi aceea
de a-ţi concentra atât de mult
susţinerile încât elementele
cheie ale acestora să poată fi
asimilate de resursele de atenţie
extrem de limitate ale
magistratului, având în vedere
că atenţia judecătorului este
necesarmente fracturată de cele
câteva sute de cauze pe care
acesta le gestionează la nivelul
fiecărei luni.
În al doilea rând, dup\ cum am
arătat și cu ocazia întrebării
anterioare, tocmai din pricina
acestei supraaglomerări,
instanţele tind să privească
procedura regularizării cererii
de chemare în judecată drept
prilej de descurajare a
tentativelor de recurs la justiţie.
Într-un asemenea context,
provocarea unui litigator constă
în necesitatea  de a se asigura că
acţiunea conţine elemente
exhaustive spre a nu se
confrunta cu pericolul anulării.
În al treilea rând,
supraaglomerarea instanţelor, ar
trebui să îl motiveze pe un
litigator să exploreze căi
alternative de justiţie. Aici
intervine adevărata provocare
deoarece, pe de o parte, practica
arbitrală din România este
departe de a-și fi atins idealul,
în timp ce, pe de altă parte,
profesia medierii este încă la
începuturi.

Mircea FICA

De la început ne-am
dorit să urmăm un
model de avocatură
de afaceri bazat pe o
politică tarifară cât
se poate de flexibilă
și pe o structură
decizională
simplificată,
adaptând costurile și
timpii de reacție în
funcție de
complexitatea
problemei, urgența
sa și de bugetul
alocat de client
rezolvării acesteia.

Pentru proiecte
complexe, cu etape
distincte de
finalizare, oferim
clienților
posibilitatea de a
accesa direct baza de
date dedicată
respectivului proiect,
în condiții de
maximă
confidențialitate
securitate, prin
aplicația Sky Drive,
precum și co-
participarea în timp
real a clienților la
derularea și
proiectelor, prin
aplicația Lync. În
acest mod, am
asigurat o mai mare
transparență a
serviciilor noastre
față de client, acesta
având satisfacția
unui control din
exterior al calității
acestora.CMP PARTNERS:

ADRIAN MANOLACHE, SEBASTIAN-IONUȚ CAZACU ŞI CORNELIU-VASILE POPA 
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FUNCȚIONEAZĂ DIN 2011, 
DAR ARE ÎN SPATE O EXPERIENȚĂ
DE PESTE 10 ANI

Lupu & Partners a fost
înfiinţată în 2011. “Dar, atât
eu cât și partenerul meu,
Bogdan Lupu, activam deja în
domeniu (avocatură și
optimizare fiscală) astfel încât
putem spune că avem
experienţă de peste zece ani”,
susţine Roxana Lupu.
Experienţa și profesionalismul
de care au dat dovadă de-a
lungul timpului cei doi
parteneri și întreaga echipă au
permis să fie mărit constant
numărul de clienţi. Iar
societatea se poate mândri cu
noi clienţi precum Samsung
România, Best Foods,
Immofinanz Group etc. 
“Am reușit toate aceste
performanţe și fiindcă am
mizat pe modelul occidental
de PR și am investit masiv pe
zona de management al
clienţilor. În plus, am uzat
intens de toate mecanismele
de promovare off-line și on-
line. Astfel, folosim «on a
daily basis» mediul online și
social media în strategia
noastră de promovare și
diferenţiere. Pe de altă parte,
am profitat intens și de
business network,
parteneriatele strategice”, ne-a
declarat doamna Lupu. 

SELECȚIA PERSONALULUI 
PE BAZA A TREI PRINCIPII:
PROFESIONALISM, IMPLICARE 
ŞI FLEXIBILITATE

Echipa Lupu & Partners este
formată dintr-un nucleu
echilibrat de avocaţi,
incluzând atât avocaţi cu o
experienţă îndelungată, cât şi
avocaţi tineri, cu toţii având o

abordare flexibilă, o reacţie
promptă şi eficientă.
Întreaga echipă a fost
selectată pe baza principiilor
care definesc compania:
profesionalism, implicare şi
flexibilitate. “Astfel am reușit
întotdeauna să oferim
clienţilor servicii prompte,
eficiente şi de o calitate
profesională desăvârşită.
Unicitatea şi profesionalismul

firmei noastre rezidă în
multitudinea şi calitatea
serviciilor oferite, de la cele
care ţin de avocatură şi
mediere, până la cele de
planificare şi optimizare
fiscală. Punctele forte prin
care dorim să ne evidenţiem
sunt serviciile integrate şi
specializările pe domenii. În
ceea ce priveşte raportul cali -
tate-preţ, acesta este orientat

mereu în favoarea clientului”,
explică Roxana Lupu.

UN SEDIU APROPIAT 
DE TOȚI CLIENȚII SOCIETĂȚII

Sediul Lupu&Partners se află
în clădirea Rotary Construcţii,
Str. Lucian Blaga. Este o
locaţie centrală, aleasă din
dorinţa de a se afla aproape
de toţi clienţii societăţii,
indiferent că aceștia ar veni
din Nordul sau Sudul
capitalei. Fiind foarte focusaţi
pe tehnologie nouă, cei de la
Lupu&Partners au investit 
de-a lungul timpului în
aparatură modernă și spaţii
adecvate, pentru buna
desfășurare a activităţii lor.

ARIILE DE EXPERTIZĂ

Lupu & Parners are 12
departamente specializate în
aproape toate domeniile.
Amintim câteva dintre ele:
avocatură de business-cor -
poratistă, consultanţă legală,
optimizare şi planificare
fiscală, proprietate intelec tua -
lă şi concurenţă neloială, ac -
tivitate fiduciară, restructurare
financiară şi insolvenţă, drept
penal, achiziţii publice.
Echipa Lupu&Partners este

PROFESIONALISM, PARTENERIAT, 
ÎNCREDERE – PRINCIPIILE 
DE BAZĂ ALE LUPU & PARTNERS
“Misiunea noastră: aceea de a furniza servicii legale, profesioniste şi eficiente, în cadrul unei relaţii
solide, bazate pe principiile de bază ale existenţei Lupu & Partners: Profesionalism, Parteneriat şi
Încredere. Afirm cu tărie că prioritatea noastră supremă este aceea de a oferi clienţilor servicii juridice de
cea mai bună calitate profesională şi morală”, explică rațiunea de a fi a Lupu & Partners , Roxana Lupu,
Managing Partner, Lupu & Partners. 
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formată din peste 50 de specialişti
acoperind o gamă largă de servicii,
fiind alcătuită din avocaţi, experţi
contabili, notari, traducători
autorizaţi, practicieni în insolvenţă,
mediatori, executori judec\toreşti,
experţi tehnici judiciari, topografi
autorizaţi etc. 
Lupu & Partners activează cu
succes pe piaţa înfiinţării firmelor
offshore având o experienţă de
peste 10 ani, fiind unul dintre
pionierii consultanţei Offshore.
Lupu & Partners oferă consultanţă
pentru deschiderea de firme de tip
offshore în Anglia, Cipru, Belize,
Panama, Seychelles, Insulele
Virgine Britanice.
Biroul Mediere Bucureşti Lupu &
Partners oferă servicii de calitate,
profesionalism, confiden]ialitate cu
ajutorul unei echipe de mediatori
cu vechime şi rezultate deosebite
în domeniul medierii. 
Lupu & Partners are experienţă în
domeniul dreptului familiei
(divorţ, partaj, încredinţare minor,
program vizitare, răpire
interna]ională), dreptului comercial
(toate tipurile de conflicte),
dreptului civil (succesiuni,
granituire, revendicare, pretenţii,
evacuare, partaje, obligaţia de a
face), dreptului penal, infracţiuni
la plângere prealabilă (lovire,
vătămare corporală, furt între soţi,
abuz de încredere, violare de
domiciliu, tulburare de posesie,
abandon de familie), răspunderii
profesionale (malpraxis), litigiilor
de muncă, protecţiei consuma -
torului, protecţiei intelectuale,
educaţiei şi învăţământului,
protecţiei mediului, turismului etc.

VIZIUNEA FIRMEI: 
AVOCATUL ESTE CONFIDENTUL 
ŞI SFĂTUITORUL CLIENTULUI

“Principiile care ne ghidează
activitatea sunt seriozitatea,
confidenţialitatea,

profesionalismul, persuasiunea şi
promptitudinea drept pentru care
considerăm că avocatul este confi -
dentul şi sfătuitorul clientului”,
subliniază Roxana Lupu.
Viziunea Lupu & Partners este de
a fi structura profesională de
referinţă în domeniul avocaturii de
business şi al serviciilor de
consultanţă legală, capabilă să
satisfacă cele mai înalte exigenţe
profesionale şi de randament ale
clienţilor săi.
Implicarea reală a avocaţilor
firmei se manifestă prin
promptitudinea reacţiilor lor,
abordarea orientată spre soluţii
creative, spre rezolvarea
problemelor, ca reflectare a
pasiunii pe care fiecare dintre
membrii echipei o are pentru
profesia de avocat.
Lupu & Partners este membră a
mai multor reţele juridice
internaţionale și alianţe
profesionale străine cum ar fi Lex
Mundi, Multilaw etc. Fiecare
dintre aceste reţele furnizează
firmei resursele necesare pentru a
aborda aproape orice problemă
juridică întâmpinată de clienţii
acesteia pe plan internaţional.

REBRANDIG PE PARTEA DE ONLINE

La începutul acestui an se anunţa
lansarea noului site:
www.lupupartners.ro. Acesta face
parte dintr-o amplă campanie de
rebranding și completează
strategia de comunicare şi
identitate a companiei. Noul
website se evidenţiază prin
interfaţa grafică modernă şi prin
design-ul profesional care îl
transformă într-un instrument de
promovare a imaginii companiei,
încercând în acelaşi timp să
răspundă necesităţii de a atrage şi
de a informa potenţialii clienţi.
Menit să comunice într-un mod
eficient activitatea tuturor

departamentelor, noul site se
evidenţiază prin multitudinea de
informaţii oferite partenerilor şi
clienţilor actuali sau potenţiali,
precum şi publicului larg. 
Tot în cadrul acestei campanii de
rebranding a fost dezvăluit și noul
logo al Lupu & Partners, logo ce
cuprinde și cuvintele cheie ce
definesc activitatea: Law, Life,
Loyalty. Acest mesaj face trimitere
la valorile ce definesc Lupu &
Partners. Un alt element
definitoriu al noului logo este
scutul. “Am dorit să avem acest
element pentru că, încă din 2005
când mi-am început activitatea,
supremul ţel pentru mine a fost să-
mi protejez clientul. Indiferent că
a fost vorba de servicii juridice, de
servicii de mediere sau de
optimizare fiscală. Campania de
PR face parte dintr-o amplă
strategie ce are ca scop final
întărirea brandului Lupu &
Partners și este coordonată de
agenţia de marketing interactiv a
Grupului de Presă Semnal
(www.semnal.eu)”, spune doamna
Lupu. 
Alin Radu, Directorul General al
Grupului de Pres\ Semnal, declara
la debutul campaniei de
rebranding: “Lupu & Partners este
un proiect interesant dar și extrem
de dificil. În general, companiile
românești apelează la rebranding
atunci când imaginea veche se află
pe un trend descendent. Cazul
Lupu & Partners este exact
opusul. Practic am fost nevoiţi să
îmbunătăţim ceva aflat deja la cote
înalte. Printre altele am fost
«provocaţi» să elaborăm o cam -
panie de comunicare în mediul
online pentru o societate de
avocatură deja profund implicată
în mediul virtual, cu peste
douăzeci de site-uri în domeniul
legal și al optimizării fiscale”.

Adrian NUŢĂ

Lupu & Partners este
un proiect interesant
dar și extrem de
dificil. Printre altele
am fost «provocați»
să elaborăm o cam -
panie de comunicare
în mediul online
pentru o societate de
avocatură deja
profund implicată în
mediul virtual, cu
peste douăzeci de
site-uri în domeniul
legal și al optimizării
fiscale.
Alin Radu, Directorul
General al Grupului
de Pres\ Semnalt

Principiile care ne
ghidează activitatea
sunt seriozitatea,
confidenţialitatea,
profesionalismul,
persuasiunea şi
promptitudinea
drept pentru care
considerăm că
avocatul este confi -
dentul şi sfătuitorul
clientului.
Roxana Lupu,
Managing Partner,
Lupu & Partners
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Vidican, Morgovan și
Asociații a reușit să se
impună ca una dintre cele
mai importante societăți de
avocatură din Transilvania.
Ce model ați urmat  în
strategia dumneavoastră de
dezvoltare? 

Principala caracteristică a
societăţii noastre, pe care
încercăm să o îmbunătăţim
constant, o constituie
seriozitatea cu care tratăm
fiecare caz în parte, atât din
punctul de vedere al
aspectului strict juridic -
prevederi aplicabile, doctrină,
jurisprudenţă, soluţia concretă
cea mai potrivită, cât și din
perspectiva relaţiei cu clientul.
Acest deziderat a putut fi atins
prin adoptarea unei strategii
poate un pic împotriva
curentului generat de criza
prelungită pe care o traversăm
- și aici mă refer la selectarea
cauzelor pe care alegem să le
angajăm. De-a lungul
activităţii noastre am ajuns la
concluzia că este de preferat
atât sub aspectul satisfacţiei
profesionale cât și sub cel
financiar să nu preluăm orice
dosar care ni se prezintă, doar
de dragul unui client nou sau
pentru un onorariu; am optat
pentru menţinerea sub control
a gradului nostru de ocupare,
în sensul că preferăm să ne
ocupăm de mai puţine cauze
sub aspect numeric, dar mai
importante din toate punctele
de vedere.
În acest fel, evităm o
supraîncărcare inutilă, putând
să ne concentrăm în mod
optim asupra dosarelor pe care
le gestionăm, iar din această
atitudine avem de câștigat atât
noi, pe termen mediu și lung,
cât și clienţii noștri, care vor

beneficia de o asistenţă
competentă și reală, nesu -
portând riscul unei eventuale
tratări cu superficialitate, chiar
neintenţionată, a problemei
lor.
Câștigul nostru se regăsește în
faptul că eventualele pierderi
de clienţi pe termen scurt, se
vor compensa cu
recomandările pe care le vom
primi de la clienţii cărora le-

am pus la dispoziţie întreaga
noastră atenţie și competenţă.
De asemenea, încercăm să
oferim clienţilor noștri servicii
integrate de asistenţă, pornind
de la aspectele contabile, de
insolvenţă, etc., pentru a putea
să oferim soluţii complete
chiar din cadrul societăţii
noastre, susţinuţi de partenerii
noștri din fiecare arie de
expertiză.

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

Evident că toate aceste
atribute sunt esenţiale în
activitatea noastră; având în
vedere specificul profesiei
noastre, unde nu totdeauna
rezultatul este conform cu
eforturile depuse de avocat și
cu dorinţele clienţilor, este
esenţial ca justiţiabilul să fie
convins de loialitatea
avocatului său, precum și de
faptul că acesta va face tot ce
îi stă în putinţă pentru
atingerea scopului propus. 
Sigur că este ușor să
„convingi” un client a cărui
cauză ai câștigat-o, însă mai
există și momente când, în
ciuda tuturor eforturilor,
rezultatul nu este cel scontat -
când un client care nu a avut
câștig de cauză revine cu o
altă solicitare este un semn
cert că, în ciuda rezultatului ce
nu a fost pe măsura
așteptărilor sale, a apreciat
competenţa și devotamentul
pe care le-am pus în slujba sa.

Cum reușiți să armonizați
experiența seniorilor cu
dinamismul și entuziasmul
tinerilor avocați?

Suntem în prezenţa unor
chestiuni complementare: este

ESTE ESENȚIAL CA JUSTIȚIABILUL 
SĂ FIE CONVINS DE LOIALITATEA 
AVOCATULUI SĂU
Interviu cu COSMIN VIDICAN, Managing Partner, Vidican, Morgovan și Asociații
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nevoie, pe de o parte, de experienţa
și poate de înţelepciunea seniorilor,
pe de altă parte fiind necesară și
scânteia asigurată de energia și
puterea de muncă a celor mai
tineri. Totul se rezumă la
asigurarea unui echilibru, iar atâta
timp cât toată lumea înţelege că
suntem de aceeași parte a
baricadei, din acest mix nu pot să
iasă decât lucruri bune.

Ce domenii au asigurat evoluția
societății în ultimii doi ani? Ce
arii de expertiză intenționați să
dezvoltați în perioada
următoare?

Am fost preocupaţi în ultima
perioadă în special de partea de
litigii - comerciale și de muncă,
precum și de insolvenţă, care, cel
puţin în zona noastră, se remarcă
printr-o creștere constantă. Am
început, și intenţionăm să ne
canalizăm tot mai mult în viitor
eforturile pe partea de IT, care, faţă
de alte domenii, este un tărâm
relativ neexplorat și cu potenţial
mare de dezvoltare, precum și pe
cea de achiziţii publice, unde
suntem tot mai mult solicitaţi
pentru a oferi consultanţă în cadrul
procedurilor specifice.

Cât de afectat este mediul de
business din Bihor de
fenomenul insolvențelor?

Sigur că impactul este
semnificativ, cu atât mai mult cu
cât - și o spunem cu regret, deși
activăm cu succes în acest
domeniu - , judeţul Bihor ocupă
un loc fruntaș (pare-se că al doilea
după București) ca număr de
proceduri de insolvenţă. Așa cum
știm, procedura de insolvenţă
deschisă faţă de un debitor
antrenează ca într-un efect de
domino și alte societăţi, iar
consecinţele sunt uneori

ireparabile. Un mediu de afaceri
atât de instabil, completat cu
inconsecvenţa legislativă, nu poate
decât să dăuneze unor noi
investiţii de anvergură, în special
în ceea ce le privește pe cele
realizate cu capital străin, unde
evident că se simte o reticenţă în a
intra sau a rămâne pe piaţa locală.
Sperăm însă că această realitate să
aibă și un aspect pozitiv, în sensul
unei „salubrizări” a pieţei, precum
și într-o mai mare atenţie în modul
cum fiecare societate își
gestionează activitatea și își alege
partenerii.

Cum percepeți transformările
petrecute în avocatură,
comparativ cu momentul
începerii carierei
dumneavoastră, în 1998? 

Greu de spus, mai ales că nostalgia
inerentă a începutului în această
profesie s-ar putea să dea o
puternică notă de subiectivism.
Fără nicio îndoială, felul în care se
prezintă profesia în prezent, faţă
de cum era înainte de anii 2000,
este radical diferită sub aspectul
concurenţei. În trecut, avocatura
era percepută ca o castă închisă, în
care foarte puţini aveau acces; în
prezent, pe fondul liberalizării
accesului în profesie, numărul de
avocaţi a crescut și crește constant,
iar efectul imediat a fost
dezvoltarea unei concurenţe
acerbe, cu plusurile și minusurile
ei.
În perioada accederii mele în
profesie, relaţiile dintre colegii
avocaţi erau parcă mai normale,
mai umane, nu exista această
încrâncenare permanentă care
parcă se simte în prezent; totodată,
solidaritatea de breaslă și prestigiul
profesiei de avocat nu erau doar
expresii goale de conţinut, cum din
păcate, se întâmplă în multe cazuri
în prezent.

Trebuie să remarc și un aspect
pozitiv: creșterea calităţii
serviciilor oferite de majoritatea
avocaţilor, pe fondul specializării
tot mai accentuate impuse de
mediul profund concurenţial în
care ne desfășurăm activitatea - de
unde mai demult, probabil și pe
fondul numărului relativ mic de
avocaţi, mai puteai să faci „de
toate”, în prezent, dacă dorești să
te ridici peste medie, trebuie să te
axezi pe anumite domenii de
activitate, pe care să le stăpânești
cât mai bine, iar acest lucru nu
poate fi decât în beneficiul
clientului.

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?

Deși intrarea în vigoarea a noilor
coduri, penal și de procedură
penală, precum și forma lor, era,
sau trebuia să fie,  de mult timp
cunoscută, parcă pe toţi cei ce
activăm în domeniu ne-a prins un
pic cu garda jos. Multe instituţii 
s-au schimbat radical, au apărut
unele noi, principii sau noţiuni cu
care toţi eram obișnuiţi au
dispărut, apărând altele noi,
moderne. Spre deosebire de noul
cod civil și chiar de cel de
procedură civilă, utilizarea în
practică a noilor coduri din
domeniul penal este mult mai
abruptă, probabil de aici și
rezultând senzaţia pe care
majoritatea dintre noi o simţim.
Cu siguranţă însă lucrurile se vor
așeza din mers în făgașul normal,
odată cu dezvoltarea unei practici
a instanţelor în ceea ce privește
aspectele ceva mai controversate
sau care sunt o noutate absolută.

Mircea FICA

Intenționăm să ne
canalizăm tot mai
mult în viitor
eforturile pe partea
de IT, care, față de
alte domenii, este un
tărâm relativ
neexplorat și cu
potențial mare de
dezvoltare, precum și
pe cea de achiziții
publice, unde
suntem tot mai mult
solicitați pentru a
oferi consultanță în
cadrul procedurilor
specifice.

În prezent, pe fondul
liberalizării accesului
în profesie, numărul
de avocați a crescut
și crește constant, iar
efectul imediat a fost
dezvoltarea unei
concurențe acerbe,
cu plusurile și
minusurile ei.
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DOUĂ CURENTE DOMINANTE 
DE GÂNDIRE ŞTIINŢIFICĂ 
A DREPTULUI

În această ultimă privinţă
rolul hotărâtor îi revine, aşa
cum a dovedit-o în privinţa
codului penal şi codului de
procedură penală din 1968 şi
preliminar referitor la noua
legislaţie penală – 2014,
Institutului de Cercetări
Juridice al Academiei
Române. Într-adevăr, nu
întâmplător, primele sinteze
explicative ale codurilor
penale din 1968 şi 2009 –
Explicaţiile teoretice ale
codului penal român apărute
între 1969 şi 1972 şi
Explicaţiile preliminare ale
noului cod penal în curs de
apariţie începând din 2010 –
au fost elaborate sub
coordonarea penaliştilor
reprezentativi ai Institutului,
a căror contribuţie la
elaborarea  concretă nu doar
a proiectelor, ci şi a viziunii
de ansamblu care susţine
întregul edificiu normativ ar
putea fi cu greu
supraevaluată. Aceste două
sinteze reprezintă în acelaşi
timp expresia a două curente
dominante de gândire
ştiinţifică a dreptului care au
dominat şi domină peisajul
academic românesc al
ultimei jumătăţi de secol, iar
o privire a lor în oglindă
poate fi în măsură să ofere o
imagine despre felul în care
trebuie realizată în continuare
sarcina Institutului de a
(re)configura doctrina penală
românească în parametrii
cercetării ştiinţifice
fundamentale.
Explicaţiile teoretice
reprezintă punctul final al

unei construcţii realizate de
către sectorul de drept penal
al Institutului sub
coordonarea lui Vintilă
Dongoroz pe durata unui
deceniu şi jumătate. Textele
reprezentative pentru această
perioadă precum monografia

despre Infracţiunile contra
avutului obştesc (1963) şi
studiul despre Raportul între
conţinutul social-politic şi
conţinutul normativ al
dreptului penal din RS
România (1965) oferă chiar
din titlu sarcina care fusese

trasată ştiinţei dreptului
(penal) chiar de la înfiinţarea
Institutului şi pe care oamenii
de ştiinţă ai vremii au înţeles
să şi-o asume: înainte de
elaborarea unei noi legislaţii
penale, ştiinţa dreptului penal
are sarcina de a raporta
dreptul penal pozitiv existent
la identitatea normativă a
societăţii căreia acest drept îi
aparţine, explicând teoretic
instituţiile acestui drept penal
ca instituţii ale unui drept
penal socialist într-o societate
socialistă. O asemenea
sarcină era oricum altfel
decât facilă, date fiind pe de
o parte coexistenţa codului
penal din 1936 cu
numeroasele legi speciale
intervenite de-a lungul unei
perioade în care dreptul penal
fusese pus în faţa situaţiilor
excepţionale ale conflictelor
politice interne din perioada
dictaturilor regală şi militară,
ale stării de război şi imediat
postbelice, precum şi ale
primilor ani de „democraţie
populară”, iar pe de altă parte
apartenenţa aceluiaşi cod
penal la o societate
capitalistă în formele statului
de drept potrivit standardelor

NOUA LEGISLAŢIE PENALĂ: 
ÎNTRE RECODIFICARE 
ŞI PROVOCĂRI DOCTRINARE

De PROF. UNIV. DR. MIRCEA DUŢU, Directorul Institutului de Cercetări Juridice, 
„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Adoptarea şi intrarea în vigoare, la 1 februarie 2014, a noilor coduri: penal (legea nr. 286/2009) şi de
procedură penală (legea nr. 135/2010) reprezintă un moment de o excepţională importanţă, deopotrivă
ca reformă a legislaţiei penale şi premise de drept pozitiv pentru construirea şi afirmarea noii doctrine
penale româneşti, în consonanţă cu apartenenţa ţării la UE şi având în vedere exigenţele mondializării.
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moderne ale timpului său. De la
bun început era limpede că
ştiinţa dreptului penal nu putea să
ducă la bun sfârşit încercarea de a
realiza din fragmentele disparate
şi contradictorii ale mai multor
drepturi penale un sistem de drept
penal socialist, însă tocmai
studiile acelei perioade sunt cele
care au făcut posibilă în anul
1968 nu doar o nouă codificare a
dreptului penal, ci una care să
reprezinte, aşa cum scria Vintilă
Dongoroz în deosebit de
limpezile Sinteze asupra noului
cod penal publicate în primul
număr al revistei Institutului după
intrarea în vigoare a codului penal
la 1 ianuarie 1969, „expresia unui
sistem de drept penal”.
De bună seamă, acest sistem de
drept penal era sistemul unui
drept penal socialist, iar acest
lucru nu reiese doar din
abundenţa formulărilor cu tentă
ideologică în toate scrierile
vremii, ci şi din explicarea
teoretică mai ales a părţii speciale
din codul penal. Este însă uşor de
remarcat faptul că alternativele
principiale la aceste explicaţii –
lăsând la o parte aspectele astăzi
iritante, dar din punct de vedere
substanţial irelevante ţinând de
terminologia folosită – nu erau
prea numeroase: fie explicarea
dreptului penal pozitiv al acelui
timp în termenii explicaţiilor unui
drept penal sit venia verbo
burghez (aşadar o ştiinţă a
dreptului penal care îşi propunea
negarea realităţilor politice ale
timpului său), fie renunţarea
totală la explicaţia teoretică a
dreptului penal socialist ca drept
al unei societăţi şi identificarea
lui cu ordinea unor reguli
constrângătoare impuse unei
societăţi (aşadar renunţarea în
mod deschis la practicarea ştiinţei
dreptului într-o societate din care
dreptul ar fi fost considerat

absent, deşi el era edictat şi
aplicat de către structurile politice
într-un mod relativ constant, fiind
în linii mari acceptat de către
societatea însăşi pe durata mai
multor decenii). Astfel stând
lucrurile, soluţia adoptată de către
teoreticienii Institutului era
singura care ar fi putut oferi o
imagine pe cât posibil fidelă a
singurului drept penal pozitiv al
societăţii româneşti la vremea
respectivă, în condiţiile în care
era limpede că nu ştiinţa juridică
era cea care purta
responsabilitatea politică pentru
existenţa acestui drept şi pentru
disfuncţionalităţile fundamentale
ale societăţii socialiste
multilateral dezvoltate, în special
pentru lipsa corespondenţei între
realitatea socială şi termenii în
care această realitate trebuia
prezentată. 

DIFERENŢIERI ÎNTRE ASPECTELE
POLITICE ŞI CELE TEHNICE ALE ŞTIINŢEI
DREPTULUI 

Faptul că savanţii Institutului au
proclamat, pe urmele lui Ion
Gheorghe Maurer, necesitatea
unei diferenţieri între aspectele
politice ale ştiinţei dreptului
(ţinând de orânduirea socială, pe
atunci socialistă) şi cele tehnice,
independente de regimul politic şi
ridicate la rangul unor „constante

ale dreptului” – accentuate mai
ales în materia părţii generale,
precum şi în partea specială în
domeniul incriminărilor tratate de
obicei ca aşa-numite delicte
naturale precum omorul, violul
ori furtul, cu consecinţa
diminuării în egală măsură a
rolului jucat de elementul politic
în explicarea teoretică a acestor
incriminări – a creat impresia
existenţei unui domeniu al
dreptului (penal) a cărui
explicaţie teoretică ar fi
independentă de cea a societăţii
înseşi. În realitate, „constantele
dreptului” nu puteau fi explicate
decât ca elemente comune ale
ordinilor unor societăţi burgheze
şi socialiste ca ordini ale unor
societăţi moderne, astfel că
explicarea dreptului penal
(socialist) român presupunea în
mod logic explicarea teoretică
generală a dreptului unei societăţi
moderne - o explicaţie nu doar
prin excelenţă abstractă, ci şi greu
de realizat în termeni teoretici
câtă vreme libertatea de
exprimare ştiinţifică era limitată
de imperativul politic al explicării
societăţii în termenii ideologici ai
marxism-leninismului oficial. De
aceea, sistemul explicaţiilor
teoretice ale dreptului penal
român in concreto nu putea fi
explicat el însuşi ca sistem
raţional al unei teorii a dreptului
penal modern socialist român, ci
putea fi numai sistemul propriu al
sistematizatorului însuşi. Pe scurt,
autoritatea lui Vintilă Dongoroz
însuşi, precum şi caracterul
intrinsec sistematic al gândirii
dongoroziene, transmise mai
departe prin formarea unei şcoli
de gândire în cadrul sectorului de
drept penal al Institutului, sunt
cele care au susţinut Explicaţiile
teoretice ale codului penal român
ca primă referinţă a doctrinei
penale româneşti în ultimele două

Autoritatea lui
Vintilă Dongoroz
însuşi, precum şi
caracterul intrinsec
sistematic al gândirii
dongoroziene,
transmise mai
departe prin
formarea unei şcoli
de gândire în cadrul
sectorului de drept
penal al Institutului,
sunt cele care au
susţinut Explicaţiile
teoretice ale codului
penal român ca
primă referinţă a
doctrinei penale
româneşti în
ultimele două
decenii şi jumătate
ale socialismului real
existent în România.
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decenii şi jumătate ale socialis -
mului real existent în România.

PENALIŞTII ROMÂNI AU ÎNCEPUT SĂ 
SE RAPORTEZE DIN NOU LA CIRCULAŢIA
INTERNAŢIONALĂ A IDEILOR

La distanţă de patru decenii,
Explicaţiile preliminare ale noului
cod penal român oferă imaginea
unei construcţii de cu totul altă
factură. Locul exprimărilor con -
cise şi al severităţii caracteristice
unui text fără note de subsol a
fost luat de prezentări laborioase
a multitudinii de opinii divergente
într-o chestiune sau alta, iar con clu -
ziile ale căror premise rămâneau
de multe ori ascunse au cedat
terenul propunerilor de soluţii
marcate de scepticismul inerent
oricărui demers explicativ realizat
în afara unui cadru sistematic.
Studiile şi monografiile reprezen -
ta tive pentru noua şcoală de gân -
dire juridică penală creată în
cadrul Institutului după 1989 de
către profesorul George Antoniu
precum Tipicitate şi antijuri dici -
tate ori Vinovăţia penală conţin
deja in nuce aceste ultime Expli -
caţii, relevând nota caracteristică
a acestei şcoli: punerea în
circulaţie a ideilor şi doctrinelor
penale străine, cu precădere de
origine germană, rămase aproape
complet în afara circuitului
ştiinţific românesc timp de mai

bine de 40 de ani. Faptul că astăzi
concepte precum cauzele
justificative şi concepţii precum
teoria normativă a vinovăţiei au
revenit în centrul atenţiei
penaliştilor români, iar aceştia, la
rândul lor, au început să se
raporteze din nou la circulaţia
internaţională a ideilor reprezintă
merite indiscutabile care nu tre -
buie cu nici un chip minimalizate,
aşa cum nu trebuie însă trecute
sub tăcere dezavantajele
corelative ale unei cercetări
ştiinţifice care a înlocuit verticala
sistematică a unei orientări
constructive cu orizontala topică a
unei orientări receptive: lipsa
criteriilor de decizie raţională
între punctele de vedere receptate
şi, în ultimă instanţă, lipsa
posibilităţii construirii unor
explicaţii sistematice ale dreptului
penal român ca drept al societăţii
româneşti contemporane. Nu este
greu de observat că autoritatea
care susţine construcţia
Explicaţiilor preliminare în
prezent este de aceeaşi natură cu
cea care a susţinut în trecut
construcţia Explicaţiilor teoretice
şi de aici pericolul ca această
construcţie să degenereze în
relativism tot astfel precum cea
dintâi a degenerat în dogmatism,
şi aceasta cu atât mai mult cu cât
relativismul reprezintă astăzi o
opţiune aproape tot atât de

constrângătoare ideologic precum
dogmatismul în societatea
socialistă multilateral dezvoltată. 

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
FUNDAMENTALĂ A DREPTULUI PENAL
TREBUIE SĂ INTRE ÎNTR-O NOUĂ ETAPĂ

Astfel stând lucrurile, s-ar părea
că cercetarea ştiinţifică
fundamentală a dreptului penal
trebuie să intre într-o nouă etapă,
în care Institutul nu are a-şi
renega, ci numai a valorifica cu
adevărat propriile tradiţii. Atât
etapa Explicaţiilor teoretice, cât şi
cea a Explicaţiilor preliminare au
corespuns timpului lor şi au
răspuns unor imperative ridicate
de acest timp ştiinţei dreptului
penal, iar criticile justificate şi
necesare care pot fi aduse
metodologiilor respective nu
trebuie să împiedice preluarea
acelor laturi care au îmbogăţit
ştiinţa penală românească şi au
contribuit la renumele
Institutului. Construcţia
sistematică trebuie reluată, însă
de această dată aşezată pe bazele
ei teoretice proprii oferite de
filosofia dreptului - aşa cum o
cere stadiul atins în prezent pe
plan internaţional - şi ancorate în
explicaţia teoretică generală a
structurii unei societăţi moderne
funcţionale şi în cea particulară a
identităţii normative a societăţii
româneşti ca societate modernă
funcţională. Altfel decât în cazul
Explicaţiilor teoretice, desfăşu -
rarea acestei construcţii trebuie
nu doar prezentată astfel încât să
poată fi urmărită raţional în toate
articulaţiile ei, ci şi racordată la
materialul impus sau numai oferit
de modificările legislative şi
doctrinele deja receptate, astfel
încât la vremea potrivită Institutul
să poată prezenta lumii acade -
mice Explicaţiile sistematice ale
dreptului penal român.   

Construcţia
sistematică trebuie
reluată, însă de
această dată aşezată
pe bazele ei teoretice
proprii oferite de
filosofia dreptului -
aşa cum o cere
stadiul atins în
prezent pe plan
internaţional - şi
ancorate în
explicaţia teoretică
generală a structurii
unei societăţi
moderne funcţionale
şi în cea particulară a
identităţii normative
a societăţii
româneşti ca
societate modernă
funcţională. 
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Evenimentul s-a
defășurat la Hotel
Marshal Garden, cu

sprijinul Departamentului
pentru IMM-uri, mediul de
afaceri și turism, având ca
parteneri UniCredit
Leasing, Ymens, Conta
Rădulescu și Editura Corint.
Îmbunătăţirea
productivităţii se poate face
atât prin programe de
formare a antreprenorilor,
dar și prin politici fiscale
care să permită
retehnologizarea
întreprinderilor, a subliniat
Maria Grapini, menţionând
că din semestrul al II-lea 
al acestui an va intra în
vigoare măsura
neimpozitării profitului

reinvestit, măsură care va
ajuta la retehnologizarea
IMM-urilor. 
Maria Grapini a amintit că
o lege a IMM-urilor, pe
care a semnat-o, a fost
votată recent în Senat. În

lege se prevede că nicio
autoritate administrativă nu
poate lua o măsură
referitoare la IMM-uri fără
un studiu de impact și fără
un aviz pozitiv de la
ministerul care se ocupă de

aceste întreprinderi.
Totodată, dacă se ia o
măsură (de tip fiscal) 
care afectează micile
afaceri, trebuie anulată 
o alta (existentă) de 
acest gen.

IMM-URILE DIN ROMÂNIA  
AU PROBLEME 
CU PRODUCTIVITATEA
IMM-urile din România au probleme cu productivitatea, iar corectarea acestei probleme se poate rezolva
printr-un set de politici publice, a afirmat, marți, 25 februarie 2014, ministrul delegat pentru IMM-uri,
Mediul de Afaceri și Turism, Maria Grapini, în cadrul conferinței cu tema Modele europene în sprijinirea și
finanțarea IMM-urilor, organizată de Legal Magazin – revista profesiilor liberale.
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Ministrul pentru IMM-uri a mai
spus că vrea să existe măsuri
care să protejeze micile afaceri
în cazul plăţilor către stat.
Astfel, ea a propus un proiect de
lege prin care fiscul nu mai
poate bloca automat conturile
societăţilor comerciale care au
datorii la stat. Fiscul va trebui
să dea o notificare care să
permită întreprinzătorului să-și
poată compensa datoriile (sau o
parte din ele) cu ceea ce îi
datorează statul, în termen de 30
de zile, 
Ministrul Grapini a mai amintit
de alte măsuri de sprijinire a
IMM-urilor: ajutorul de
minimis, un program de
sprijinire a brandurilor
românești, garantarea de către
stat a 50% (până la 5 milioane
de lei) din împrumuturile pentru
capitalul de lucru, crearea de
incubatoare de afaceri.
Prezent la conferinţă, secretarul
de stat în Ministerul Fondurilor
Europene, Alin Mitrică, a
remarcat faptul că este nevoie
de încurajarea structurilor
asociative de tip cluster, care
pot genera surse alternative de
finanţare.

ACCES GREU LA FINANȚARE

Mihaela Matei (EY România),
coordonatorul proiectului
“Barometrul antreprenoriatului
românesc 2013”, a prezentat
rezultatele acestui studiu realizat
pe baza completării a 106
chestionare online de către
antreprenorii români. Astfel,
88% dintre aceștia cred că
accesul la finanţare este dificil
sau foarte dificil, iar 48% că
accesul la finanţare s-a
deteriorat în 2013.
Despre surse de finanţare a
vorbit și Lucian Andrei, 
CEO Horizon, tema abordată
fiind “Rolul IMM-urilor
inovative în contextul Horizon
2020 / Noul instrument de
finanţare pentru IMM-uri”.
Mihaela Matei a recomandat
managerilor de IMM-uri să
acceseze cele mai potrivite surse
de finanţare, în funcţie de etapa
de dezvoltare a afacerii
respective.
Cristina Mănescu, membru
Team Europe, a prezentat
„Modele de sprijin pentru 
IMM-uri în statele membre ale
Uniunii Europene“. Conform

domniei sale, companiile
românești trebuie să analizeze
riguros procedurile de licitaţie
la nivelul ţărilor din UE, pentru
a-și extinde piaţa. Mănescu
spune că România este un
model de bună practică în
privinţa microfinanţării. Team
Europe este o reţea de
conferenţiari independenţi ai
Comisiei Europene.
Mugur Curcă, Director Vânzări,
UniCredit Leasing Fleet
Management, a subliniat că în
mediul de afaceri din România
se observă semne bune. Astfel,
în luna ianuarie 2014 a crescut
substanţial cererea de mașini
noi. “Pia]a de leasing
operaţional va crește în acest
an”, consideră Mugur Curcă,
care spune că această creștere se
va datora cererilor din partea
IMM-urilor. El a prezentat
avantajele pachetului de leasing
operaţional cu servicii incluse
(finanţare, asigurări, gestiune
carburanţi, mentenanţă
completă, gestiune anvelope,
înmatriculare și impozite și taxe
datorate statului) oferit de
UniCredit Leasing Fleet
Management.

NU AVEM SERVICII DE
CONTABILITATE DE NIȘĂ

La rândul său, Florin
Rădulescu, managerul firmei
Conta Rădulescu a subliniat că
în ţara noastră nu există încă
servicii de contabilitate de nișă,
specializate pe industrii.  
Matei Mihailescu, Director de
Vânzări în cadrul Coface, a
prezentat soluţiile Coface pentru
sprijinirea și finanţarea IMM-
urilor, evidenţiind avantajele
Asigurării de Credit Comercial
SMART.

Mircea FICA

Alin Mitrică

Florin Ra ̆dulescu

Mugur Curca ̆

Mihaela Matei
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4%-6% DIN INSOLVENȚE SUNT 
DE NATURĂ FRAUDULOASĂ

Un număr de 4%-6% din
numărul total al procedurilor
intrate în insolvenţă sunt de
natură frauduloasă, a anunţat
Simona Miloș, Președintele
Institutului Naţional pentru
Pregătirea Practicienilor în
Insolvenţă (INPPI). Cifra
rezultă dintr-un studiu al
Uniunii Europene asupra
insolvenţelor din ţările
membre (inclusiv România).
Tot conform studiului,
procedurile de insolvenţă
durează în ţara noastră în
medie 3,3 ani. 
În prezentarea sa, Simona
Milo[ a abordat din punct de
vedere istoric percepţia
opiniei publice faţă de
insolvenţă, Tot domnia sa a
vorbit despre cum a evoluat
din punct de vedere juridic
procedura de insolvenţă (în
dreptul roman, în dreptul
Evului Mediu și în legislaţia
franceză).
Președinele INPPI a mai
vorbit despre modificările pe
care specialiștii din INPPI
le-au trimis Parlamentului
pentru adoptarea unei legi a
insolvenţei cu adevărat
modernă și care să
mulţumească toţi factorii
implicaţi în procedură.
Una dintre modificări se
referă la limitarea practicilor
de forum shopping:
schimbarea sediului social în
cele șase luni anterioare
depunerii cererii de
insolvenţă atrage
competenţa instituţiilor
judiciare de la sediul iniţial.
Irina Șercane, membru în
Consiliul Știinţific al INPPI,
a vorbit despre Codul

Insolvenţei – principii și
definiţii, iar Andreea Deli
Diaconescu, membru în
același consiliu, despre
creanţe garantate versus
creanţe negarantate. 

LEGEA  FALIMENTULUI
PERSONAL, ÎN DEZBATERE LA
CAMERA DEPUTAȚILOR

Deputatul Aurelian Ionescu,
membru în Comisia

juridică, de disciplină și
imunităţi a Camerei
Deputaţilor, a spus că în
forul parlamentar sunt în
discuţie cinci proiecte de
lege care vizează

CONFERINȚA BACK IN BUSINESS 
VS. PURGATORIUL FALIMENTULUI: 
INSOLVENȚE FRAUDULOASE, 
REORGANIZĂRI, 
SCHIMBARE LEGISLATIVĂ
Legal Magazin – revista profesiilor liberale a organizat joi, 27.02.2014, la hotelul Marshal Garden din
București, conferința Back in business vs. Purgatoriul falimentului, ediția a II-a. Partenerii evenimentului
au fost Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență, RomInsolv, Conta Rădulescu și
Editura Corint. Conferința a dezbătut teme de interes pentru practicienii în insolvență: tendinţe pe piaţa
insolvenţei din România în 2014; impactul Codului Insolvenţei asupra mediului de afaceri; insolvenţa
grupurilor de societăţi – reglementată în premieră în România; impactul noilor Coduri, Penal şi de
Procedură Penală, asupra procedurilor de insolvenţă; aspecte privind tranzacţiile în insolvenţă;
restructurări reuşite - studii de caz.
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insolvenţa, dintre care unul care
se referă la falimentul personal.
O subcomisie a Comisiei
Juridice va lua în dezbatere
acest din urmă proiect începând
cu 10 martie. Despre Codul
Insolvenţei, deputatul a precizat
că, dacă se va hotărî dezbaterea
în procedură de urgenţă, legea
ar putea ajunge la votul final în
termen de o lună.

PUȚINE FIRME ÎN INSOLVENȚĂ 
SCAPĂ DE FALIMENT

Legea actuală a insolvenţei nu a
ajutat prea mult mediul de
afaceri, a declarat Florin Șandor,
Consilier în cadrul Direcţiei
juridice a Băncii Naţionale a
României. El a amintit faptul că
incidentele de plată ale firmelor
aflate în insolvenţă reprezintă
un procentaj de 65% din totalul
incidentelor de plată. Firmele
insolvente deţin un procentaj de
34% (36 miliarde de lei) din
volumul plăţilor restante.
Șandor a amintit fapul că doar
3% din firmele aflate în
insolvenţă își duc la bun sfârșit
obligaţiile ce le revin în cadrul
procedurii. 
Potrivit lui Florian Mateiţă,
Partener Rominsolv, în anul
2013 doar 1,5% din firmele care
au apelat la procedura
insolvenţei au fost reorganizate,
restul au dat faliment. Florian
Mateiţă a prezentat avantajele
platformei de licitaţii
www.fairsolve.com, unde se
vând și se cumpără bunuri
executate silit, rezultate din
procedurile de insolvenţă, la
preţul corect. “Toate procesele
au loc sub conexiune criptată
SSL şi se arhivează pe
platformă. Oricând se pot
verifica, deci totul este
transparent”, a explicat Florian
Mateiţă

LISTA RUȘINII

Florin Șandor a precizat că BNR
a propus ca Adunarea
Creditorilor să decidă ca numele
persoanelor acţionare sau care
administrează societăţi care au
ajuns în faliment să fie publice
timp de cinci ani la Registrul
Comerţului. Publicitatea lor nu
înseamnă limitarea unor drepturi
(de ex. obţinerea de credite) ci
doar face cunoscut numele
eventualilor parteneri de afaceri. 
Tot în acest sens, Valentina
Burdescu, director Direcţia
Buletinul
Procedurilor de
Insolvenţă din
cadrul Oficiului
Naţional al
Registrului
Comerţului, 
a prezentat
statistici privind
administratorii și
asociaţii firmelor
aflate în
insolvenţă. În
2009, în cele
19.000 de firme
intrate în

insolvenţă existau 30.526
asociaţi care mai aveau
participaţii la cel puţin o altă
firmă. Numărul administratorilor
aflaţi în aceeași situaţie a fost de
35.617. În 2013, în cele 29.000
de firme intrate în insolvenţă
existau 43.111 asociaţi care mai
aveau participaţii la cel puţin o
altă firmă.
Prim-vicepreședintele Uniunii
Naţionale a Practicienilor în
Insolvenţă, Gheorghe Piperea, a
amintit că există legislaţie care
permite ca persoanele care au
falimentat voit o societate
comercială să fie decăzute din
unele drepturi: să fie acţionari
majoritari la alte societăţi sau
administratori de societate. 

CREȘTE NUMĂRUL SOCIETĂȚILOR
MARI CARE INTRĂ ÎN INSOLVENȚĂ

Conform statisticilor Registrului
Comerţului, în perioada 2009-
2013, trendul societăţilor intrate
în insolvenţă a fost unul
ascedent, cu creșteri anuale
situate între 6& și 16%. Aceleași
statistici arată că nu societăţile
nou înfiinţate sunt cele care intră
în primul rând în insolvenţă. În
2009, din 19.000 societăţi intrate
în insolvenţă, doar 766 erau
înfiinţate în 2008 și 2009. În
2013, din 29.000 societăţi intrate
`n insolvenţă, doar 758 erau
înfiinţate în anii 2012 și 2013. 
Iancu Guda, analist
macroeconomic Coface, a
menţionat faptul că a crescut
numărul societăţilor cu cifre de
afaceri mari care intră în
insolvenţă. Anul trecut, au fost
718 societăţi cu cifre de afaceri
de peste un milion de euro care
au intrat în insolvenţă, după ce în
anii anteriori nu a fost depășită
cifra de 600 de astfel de afaceri.  

Adrian NUŢĂ

Simona Miloș,
Președintele

Institutului Național
pentru Pregătirea

Practicienilor în
Insolvență (INPPI)

Valentina
Burdescu,

Director Direcția
Buletinul

Procedurilor de
Insolvență din

cadrul Oficiului
Național al
Registrului
Comerțului
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DORIN BĂDULESCU: MEDIATORII
SUNT BINE PREGĂTIȚI

Dorin Bădulescu a subliniat
faptul că mediatorii sunt bine
pregătiţi și că pot fi evitate
instanţele de judecată
supraaglomerate, dând
exemple de cazuri privind
recuperarea unor sume de
bani, protejarea profitului,
negocierea contractelor, zona
de asigurări cu rezolvarea
conflictelor pe cale amiabilă.
El a menţionat că a observat
că la instanţe sunt foarte
multe litigii între persoane
fizice și companii de
asigurări, apărute de cele mai
multe ori în urma refuzului
firmelor de a achita
despăgubirile din anumite
motive, în baza documentelor
întocmite ca urmare a unui
accident. Bădulescu a mai
spus că se poate apela la
mediere și în domeniul
insolvenţei,  precum și în cel

bancar.
Referitor la medierea în
dosarele de drept penal,
Bădulescu a spus că aceasta
poate fi dezvoltată și ca
urmare a noilor modificări
impuse de Codul penal și
Codul de procedură penală,
motiv pentru care pot fi
iniţiate câteva protocoale

care vor fi implementate cât
mai repede, în special în
zona Parchetului General.
“Există deja un protocol
semnat. ( ...) Urmează să
iniţiem dezvoltarea altor
două proiecte cu Ministerul
Afacerilor Interne, în zona
organelor de cercetare penală
și în zona penitenciarelor,

apropo de executarea unor
pedepse”, a explicat el.

PROTOCOL DE COLABORARE 
CU MINISTERUL EDUCAȚIEI
NAȚIONALE 

Dorin Bădulescu a anunţat
că va fi semnat în curând un
protocol de colaborare cu

MEDIATORII  
SE APROPIE TOT MAI MULT 
DE MEDIUL DE AFACERI
Dezvoltarea medierii în mediul de afaceri este una dintre prioritățile Consiliului de Mediere, a anunțat
președintele acestei organizații, Dorin Valeriu Bădulescu, în cadrul Forumului Medierii, ediția a II-a,
conferință organizată marți, 25.03.2014, de Legal Magazin – revista profesiilor liberale.
Evenimentul s-a bucurat de sprijinul Consiliului de Mediere, având ca parteneri OMV Petrom, UniCredit
Leasing, Lupu & Partners, Asociația ProMedierea, Conta Rădulescu și Editura Corint.
Partenerii media ai conferinței au fost DreptOnline, MediereNet, Indaco, Calendar Evenimente și Editura
C.H. Beck.
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Ministerul Educaţiei Naţionale,
care va avea în vedere derularea
unui program privind medierea
în școli, cu scopul combaterii și
reducerii violenţei în rândul
elevilor. “De ce medierea în
școală ? De ce ar fi necesar ?
Observăm tot palierul social, și
în presă, că sunt foarte multe
elemente care atestă existenţa
violenţei în mediul școlar. Nu
vorbim numai de clasele V-VIII,
ci mai ales în zona de liceu. Este
importantă dezvoltarea acestui
sector, pe de o parte, pentru că
elevii pot fi mediatorii de mâine,
iar pe de altă parte, trebuie să
încercăm pe cât posibil să
stopăm aceste violenţe înainte de
a degenera. Dacă mediatorii și-
au asumat un anume rol (...) al
schimbării de mentalitate —
dintr-o mentalitate socială
îndreptată spre conflict într-o
mentalitate îndreptată spre dialog
și comunicare—, modul de
acţiune nu poate fi decât prin
educaţie, care trebuie să fie
îndreptată spre non-conflict”, a
afirmat Dorin Bădulescu, la
ediţia a II-a a Forumului
Medierii.
“În acest moment suntem în curs
de semnare a unui protocol cu
Ministerul Educaţiei Naţionale
pentru a derula un program în
care mediatorii, pe bază de
voluntariat, să încerce să
implementeze această zonă a
medierii în școli, ideea de 
non-conflict, de rezolvare
pașnică a disputelor. Practic, se
dorește crearea unor elevi care să
aibă capacitatea de a încerca și
reuși să aplaneze conflictele care
apar între elevi în zona de
școală”, a subliniat președintele
Consiliului de Mediere, care a
adăugat că alte conflicte care
trebuie rezolvate sunt cele
părinte — profesor sau elev —
profesor.

OMV PETROM FOLOSEȘTE CU SUCCES
PROCEDURA MEDIERII 

Mircea Duca, avocat expert în
cadrul Departamentului Litigii
de Muncă – Contract Colectiv
de Muncă, a arătat modul cum
OMV Petrom foloseşte medierea
în cazul litigiilor de recuperare a
unor sume datorate companiei ca
urmare a soluţionării irevocabile
a unor litigii de muncă.
În continuare, acesta a arătat că
OMV Petrom îşi doreşte o mai
mare claritate a legilor şi
normelor care guvernează
medierea prin prisma
interacţiunii acestora cu legi şi
norme aplicabile altor domenii
(de ex. avocatura) sau care
guvernează anumite ramuri de
drept (de ex. dr. muncii).

ADRIANA AHCIARLIU: ESTE NEVOIE DE
O SPECIALIZARE A MEDIATORILOR ÎN
SECTORUL FINANCIAR-BANCAR

Adriana Ahciarliu, Secretar
General, Asociaţia Societăţilor
Financiare – ALB România, a
pledat pentru o specializare a
mediatorilor care se ocupă de
sistemul financiar, deoarece
trebuie foarte bine înţeles
limbajul din domeniu.
Mediatorii ar trebui să facă
cursuri de specializare la
Institutul Bancar Român, a spus
Ahciarliu. Domnia sa a remarcat
că din proiectul de lege al
clauzelor abuzive lipsește rolul
mediatorului. 

CUM ESTE ORGANIZAT 
SERVICIUL DE MEDIERE?

Anca Elisabeta Ciucă, membru
în Consiliul de Mediere, a
prezentat un material despre or -
ganizarea serviciului de mediere.
Cadrul legal al meseriei de
mediator este reprezentat de:

Legea nr.192/ 2006 privind
medierea şi organizarea
profesiei de mediator; Directiva
2008/52/CE privind anumite
aspecte ale medierii în materie
civilă și comercială; Directiva
2006/123/CE privind serviciile
în cadrul pieţei interne. 
În privinţa formării iniţiale a
mediatorilor, Anca Elisabeta
Ciucă a amintit că sunt 20 de
furnizori de formare autorizaţi,
iar programul unitar de formare
iniţială are 80 ore.
Consiliul de Mediere are
următoarele atribuţii:
desemnează examinatorii; emite
adeverinţe/ certificate de
absolvire; emite autorizaţii de
practică pentru mediatori;
avizează formele de exercitare a
profesiei.
Ciucă a prezentat și formele de
exercitare a profesiei: birou de
mediator; birou de mediatori
asociaţi; societate civilă
profesională de mediatori;
organizaţii neguvernamentale
din domeniul medierii, prin
contract de muncă. 
Serviciile asigurate în cadrul
formelor de exercitare a
profesiei sunt: Mediere;
Asistenţă și consultanţă conform
Standard Ocupaţional;
Informaţii despre mediere și
accesul la serviciul de mediere;
Consiliere a părţilor în vederea
participării în mediere;
Secretariat și consiliere juridică
prin angajaţi în cadrul FEP,
conform art. 22 din Legea
192/2006.

DE CE ESTE IMPORTANTĂ 
CLAUZA DE MEDIERE 
ÎN CONTRACTELE COMERCIALE?

Claudiu Ignat, Mediator, a spus
că este necesar ca în cadrul
contractelor comerciale să existe
o clauză de mediere în caz de

Adriana Ahciarliu

Alexandru Nicola

Dorin Valeriu
Bădulescu

Anca Elisabeta Ciucă
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litigiu, pentru că în fond un
conflict între societăţi
comerciale este un conflict între
oameni. O clauză de mediere
scurtează timpul de litigiu,
pentru că dacă ar exista, de
exemplu, o clauză de arbitraj,
procesul (la curtea de arbitraj)
poate dura în medie 6-8 luni, dar
sunt cauze ce au atins doi ani, a
explicat Claudiu Ignat.

Ioana-Adina Marin, membru în
Comisia Permanentă a
Consiliului de Mediere, a vorbit
despre rolul mediatorului în
cazul conflictelor de muncă și al
disputelor de la locul de muncă.
La locul de muncă există trei
tipuri de relaţii: între angajat și
angajator, între angajaţi și
angajatori (relaţii colective) și
relaţiile între angajaţi. În cadrul
relaţiilor între angajaţi disputele
sunt de regulă dispute
interpersonale (de gen hărţuire
psihologică). Aceste dispute se
pot extinde și din domeniul
interpersonal ajung la o
dimensiune inter-
organizaţională. De aici apar

costuri pentru companii, scade
performanţa și crește
absenteismul. Medierea ajută
părţile în dispută să rezolve
problemele înainte de a afecta
organizaţia, a concluzionat
Ioana-Adina Marin.

ZENO ŞUŞTAC:  MEDIEREA A ATINS
DOAR 1% DIN POTENȚIAL

Zeno Şuştac, Vicepreşedinte,
Consiliul de Mediere, crede că
medierea a atins doar 1% din
potenţial, deși rata de succes a
conflictelor mediate este undeva
între 70% și 80%. Șuștac crede
că legislaţia trebuie modificată,
astfel încât să permită
introducerea obligativităţii
procedurii de mediere în
anumite cazuri, cum ar fi dreptul
familiei. Pe de altă parte,
obligativitatea nu are sens în
mediul de afaceri, consideră
vicepreședintele Consiliului de
Mediere.

Alexandru Nicola, Relationship
Manager, UniCredit Leasing
Fleet Management, a prezentat

soluţii de leasing pentru
profesiile liberale: leasing
financiar și operaţional. El a
explicat avantajele pachetului de
leasing operaţional cu servicii
incluse (finanţare, asigurări,
gestiune carburanţi, mentenanţă
completă, gestiune anvelope,
înmatriculare și impozite și taxe
datorate statului) oferit de
UniCredit Leasing Fleet
Management.

Daniela Popoviciu, Preşedintele
Asociaţiei PRO MEDIEREA, a
vorbit despre problemele cu care
se confruntă profesia de
mediator în prezent. “Mediatorii
sunt un fel de pliante”, a
apreciat Popoviciu, nemulţumită
de blocarea meseriei doar în
partea de informare. Ea a
evidenţiat necesitatea recon -
siderării de către Guvern a
procedurii de informare
obligatorie. 

Elena Moise, Avocat, Centrul
European al Consumatorilor din
cadrul Asocia]iei pentru
Protec]ia Consumatorilor, a
vorbit despre instituţia pe care o
reprezintă. ECC Net este o reţea
de centre constituită la nivelul
UE în scopul întăririi încrederii
consumatorilor în piaţa unică
europeană [i a luat naștere prin
fuziunea altor două reţele
existente: Centrele Europene ale
Consumatorilor sau
Euroghişeele care ofereau
informaţii şi sprijin în cazul
achiziţiilor transfrontaliere şi
Reţeaua Europeană
Extrajudiciară (European Extra-
Judiacial Net – EEJ-Net) care
oferea sprijin consumatorilor în
rezolvarea litigiilor prin
intermediul mijloacelor de
soluţionare alternativă a
disputelor (Alternative Dispute
Resolution – ADR), precum

Claudiu Ignat

Daniela Popoviciu

Ioana-Adina Marin

Elena Moise



medierea sau arbitrajul.
La 1 ianuarie 2008 - ECC
România s-a alăturat Reţelei
ECC Net. Instituţia este
cofinanţată de Comisia
Europeană și Guvernul
României prin intermediul
Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor
(ANPC). EEC se implică și în

soluţionarea litigiilor
transfrontaliere. 

AVANTAJELE MEDIERII 
ÎN PRACTICA PENALĂ

Roxana Lupu, Managing
Partner, Lupu & Partners, s-a
referit la avantajele medierii în
practica penală. În materie

penală, informarea privind
avantajele medierii, cu privire la
conflictul ivit, nu este
obligatorie. 
Articolul 23 din Noul Cod de
Procedură Penală (NCPP)
prevede: “În cursul procesului
penal, cu privire la pretenţiile
civile, inculpatul, partea civilă și
partea responsabilă civilmente
pot încheia o tranzacţie sau un
acord de mediere, potrivit legii”. 
În art. 318,  NCPP prevede: 
alin. 3 -“Procurorul poate
dispune, după consultarea
suspectului sau a inculpatului,
ca acesta să îndeplinească una
sau mai multe dintre
următoarele obligaţii:
a. să înlăture consecinţele faptei
penale sau să repare paguba
produsă ori să convină cu partea
civilă o modalitate de reparare a
acesteia;
alin. 4 – În cazul în care
procurorul dispune ca suspectul
sau inculpatul să îndeplinească
obligaţiile prevăzute la alin. (3),
stabileşte prin ordonanţă
termenul până la care acestea
urmează a fi îndeplinite, care nu
poate fi mai mare de 6 luni sau
de 9 luni pentru obligaţii asu ma -
te prin acord de mediere încheiat
cu partea civilă şi care curge de
la comunicarea ordonanţei.”
Efectele  acordului de mediere
încheiat în faza de judecată este
reţinerea ca circumstanţă
atenuantă cu efect obligatoriu de
reducere a pedepsei legale cu o
treime.

Radu Ogrezeanu-Ghica,
Mediator, Logsia Mediere, a
prezentat două studii de caz
interesante privind rezolvarea
unor conflicte: unul privind un
conflict comercial și unul
privind un conflict interpersonal. 

Adrian NUŢĂ
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Mircea Duca

Roxana Lupu

Radu 
Ogrezeanu-Ghica

Zeno Su̧sţac
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Conferinţa desfășurată
în 8 aprilie a analizat
soluţii juridice

eficiente pentru practicienii
mediului de afaceri, având în
vedere probleme concrete
ivite în relaţiile comerciale
precum şi cele mai recente
evoluţii legislative. Temele
prezentate au fost abordate
din perspectiva practicienilor
în domeniul juridic, bene -
ficiind şi de aportul colegilor
care îşi desfăşoară activitatea
şi în cadrul Facultăţii de
Drept a Univer sităţii Babeş
Bolyai din Cluj-Napoca. 
Au fost opt prezen tări, patru
axate pe Dreptul Civil și
patru pe Drept Penal.

TEMELE PREZENTATE

Drept Civil
Capcanele contractului de

leasing din perspectiva
utilizatorului  - vorbitor
Marius G. Roman, avocat
asociat în cadrul S.C.A.
Iordăchescu și Asociaţii

Clauza de rezervă a
proprietăţii – mijloc de
garantare a creditorului

contractual – vorbitor Dr.
Jozsef Kocsis, avocat
colaborator în cadrul S.C.A.
Iordăchescu și Asociaţii

Soluţii de diminuare a
riscurilor în cazul
neexecutării contractelor
comerciale - vorbitor
Mihai David, avocat
colaborator în cadrul S.C.A.
Iordăchescu și Asociaţii

Contestarea actelor
administrativ-fiscale. Aspecte
practice - vorbitor Alexandru
Coroian,  avocat asociat în

cadrul S.C.A. Iordăchescu și
Asociaţii

Drept Penal
Răspunderea penală a

participanţilor la procedurile
de achiziţii publice - vorbitor
Sonia Almaș, avocat
colaborator în cadrul S.C.A.
Iordăchescu și Asociaţii

Înşelăciunea în relaţii
comerciale. Protecţie şi
recuperarea prejudiciului –
vorbitor Dr. Daniel Niţu,
avocat colaborator 

în cadrul S.C.A. Iordăchescu
și Asociaţii

Probleme de natură penală
în administrarea unei afaceri
- vorbitor Florin Roman, avo -
 cat asociat în cadrul S.C.A.
Iordăchescu și Asociaţii

Provocări ale crizei finan -
ciare - optimizare fiscală /
fraudă fiscală / evaziune fis -
cală – vorbitor Milu Timoce,
avocat asociat în cadrul S.C.A.
Iordăchescu și Asociaţii

Mircea FICA

IORDĂCHESCU & ASOCIAŢII   
A DEMARAT ORGANIZAREA 
UNUI CICLU DE CONFERINȚE 
PENTRU MEDIUL DE AFACERI
S.C.A. Iordăchescu & Asociaţii a organizat marţi, 8 aprilie 2014, la hotelul Opera Plaza din Cluj-Napoca,
conferinţa cu tema “Provocări juridice pentru mediul de afaceri”.  Legal Magazin – revista profesiilor
liberale a fost partenerul media al evenimentului. Iordăchescu & Asociaţii este cea mai puternică casă de
avocatură din Cluj-Napoca, având 34 de avocați, mulți dintre parteneri și asociați fiind cadre didactice.
Avocatul coordonator al societății, Eugen Constantin Iordăchescu, a subliniat că Iordăchescu și Asociaţii va
organiza semestrial astfel de conferințe, pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri.
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AU FOST REDUSE PENALITĂȚILE
PENTRU ÎNTÂRZIERE

Secretarul de stat în
Ministerul Finanţelor
Publice, Dan Manolescu, a
amintit, în cadrul conferinţei
că sancţiunea pentru
contribuabilii care întârzie
cu plăţile către Fisc a scăzut
la jumătate comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului
2013.
Ultimele modificări aduse
Codului de procedură
fiscală, intrate în vigoare de
la 1 martie 2014, prevăd
scăderea dobânzii de
întârziere de la 0,04% pe zi
la 0,03% pe zi, care, în
combinaţie cu reducerea
penalităţilor de întârziere de
la 1 iulie 2013, conduce la o
scădere a sarcinii fiscale la
jumătate faţă de aceeaşi

perioadă a anului trecut. De
la 1 iulie 2013, penalităţile
de întârziere au fost reduse
de la 15% pe an, pentru
întârzierile la plată mai mari
de 90 de zile, la 0,02% pe zi
(7,5% pe an). 

MODIFICĂRI ÎN PRIVINȚA TVA

“Jumătate din deconturile de
TVA vor fi rambursate cu
control ulterior, situându-se
sub plafonul de 45.000 de

lei prevăzut de ultimele
modificări ale Codului de
procedură fiscală, potrivit
analizelor Ministerului
Finanţelor Publice”, a
declarat  Dan Manolescu.
“Suma cumulată a acestor

CONFERINȚĂ LEGAL MAGAZIN:  
IMPACTUL FISCALITĂȚII 
ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI
Legal Magazin  - revista profesiilor liberale a organizat joi, 27.03.2014, la hotelul Marshal Garden din
București, a doua ediţie a conferinţei “Impactul fiscalităţii asupra mediului de afaceri”.
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Camerei Consultanților Fiscali și a avut ca parteneri BDO, EY,
Lupu & Partners, Editura Corint și Conta Rădulescu. Conferința a reunit consultanţi fiscali, avocaţi
specializaţi în drept fiscal, directori economici și financiari din companii românești și multinaționale, pe
de o parte, şi specialiştii Ministerului Finanţelor Publice, pe de altă parte, în vederea înţelegerii corecte şi
rapide a modificărilor legislative şi clarificării unor dificultăţi de implementare a acestora. 
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deconturi, care vor fi verificate
ulterior, reprezintă numai 5% din
total, ceea ce înseamnă că riscul
pentru autoritatea fiscală nu este
mare, în timp ce efectele asupra
capacităţii de control a Fiscului
sunt semnificative”, a spus
Manolescu. 
Potrivit modificărilor Codului de
procedur\ fiscală, operate prin
Ordonanţa 8/2014 şi intrate `n
vigoare de la 1 martie, pentru
deconturile de TVA cu sumă
negativă cu opţiune de
rambursare, pentru care suma
solicitată la rambursare este de
până la 45.000 lei, organul fiscal
va rambursa taxa cu efectuarea,
ulterior, a inspecţiei fiscale. 
Această procedură nu va fi
aplicată în cazul în care
contribuabilul are înscrise în
cazierul fiscal fapte de natură
infracţională şi nici în cazul în
care organul fiscal, pe baza
informaţiilor deţinute, constată
că există riscul unei rambursări
necuvenite. Referindu-se la
modificările Codului de
procedur\ fiscală, Manolescu a
menţionat şi faptul că poprirea
unui cont va putea fi aplicată
numai după 30 de zile de la
trimiterea somaţiei.
“Ştim cu toţii că, în practică,
există nenumărate cazuri în care
agenţii economici întâi se trezeau
cu conturile blocate şi cu banii
luaţi şi apoi, în ziua respectivă
sau a două zi, primeau somaţiile.
Acest lucru nu se va mai
întâmpla. Organul fiscal are
obligaţia de a notifica agentul
economic, de a-i l\sa timp să se
conformeze”, a asigurat oficialul
MFP. 
Tot despre modificările în
privinţa TVA  a vorbit și Oana
Iacob, Șef Serviciu TVA în
cadrul Ministerului Finanţelor
Publice. Ea a amintit despre
faptul că de la 1 ianuarie 2014 a

devenit opţional sistemul TVA la
încasare pentru firmele care au
cifre de afaceri sub 2.250.000
lei. Totodată, serviciile de
asigurare în cadrul leasingului
sunt scutite de plata TVA. Oana
Iacob a amintit că în cazul
bunurilor pierdute, distruse sau
furate nu se mai fac ajustări de
TVA, în caz că se poate justifica
pierderea, distrugerea sau furtul
lor. 

ANAF VA SIMPLIFICA PROCEDURILE

ANAF va simplifica procedurile
pentru contribuabili, a anunţat
directorul general adjunct al
ANAF, Mihaela Huţanu,
menţionând că se urmărește
creșterea conformării voluntare
la declaraţii și la plata taxelor și
impozitelor. “Simplificarea
procedurilor va determina și
reducerea costurilor
contribuabililor”, a subliniat
Mihaela Huţanu.
ANAF pune la dispoziţia
contribuabililor un call-center
central, care centralizează
sesizările persoanelor fizice și
juridice. 

Dan Bărăscu, Partener BDO Tax,
a explicat neclarităţile
impozitului de 1,5% pe
construcţiile speciale. 
„Clienţii noștrii sunt afectaţi
foarte mult de acest impozit”, 
a subliniat Dan Bărăscu. 
El a spus că acest impozit 
este unul pe proprietate, 
așa cum este impozitul pe
clădiri. Una din cele mai mari
probleme legate de acest impozit
este acela că nu are încă norme
de aplicare. „Nu se știe încă dac\
baza de impozitare a
construcţiilor fiscale este
valoarea fiscală netă sau nu”.
O altă neclaritate ce trebuie
rezolvată este că în timp ce

Dan Ba ̆răscu

Dan Manolescu

Mihaela Hutanu

Ionut Stefan
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terenul de sub clădiri nu este
impozitat, cel de sub
construcţiile speciale este.
Totodată, există construcţii
speciale de genul fundaţiilor
centralelor eoline, pe care
unele consilii locale au
aplicat deja taxe.
Bărăscu a mai spus că legea
nu prevede scutiri pentru
construcţiile speciale din
jurul bisericilor (paraclisiere,
de exemplu). 

Ionuţ Ștefan,
Vicepreședinte, Camera
Consultanţilor Fiscali, a
vorbit despre rolul
consultantului fiscal.
“Consultantul fiscal are
obligaţia de a promova
drepturile fiscale ale
contribuabilului”, a explicat
Ionuţ Ștefan. El a făcut o
pledoarie pentru certificarea
declaraţiilor fiscale ale
contribuabililor. Prin
certificare, spune
vicepreședintele Camerei
Consultanţilor Fiscali, se
confirmă realitatea și

legalitatea actelor fiscale ale
contribuabililor.

Emanuel Băncilă, Executive
Director – Tax Disputes and
Controversies, EY România,
a prezentat, în expunerea sa,
aspecte recente din practica
organelor fiscale, amintind
două speţe fiscale recente:
una despre anularea codului
de TVA, iar alta despre

alocarea eronată a plăţilor
contribuabililor.

Luisiana Dobrinescu, avocat
partener în cadrul
Dobrinescu Dobrev SCA și
Coordonator al Grupului de
Analiză Fiscală al ARSIT
(Asociaţia pentru
Reformarea Sistemului de
Impozite și Taxe), a
evidenţiat noutăţile fiscale în

materia TVA. Ea a mai vobit
despre  exercitarea dreptu -
rilor contribuabililor, cum ar
fi dreptul de deducere a TVA
aferent achiziţiilor efectuate.
Dobrinescu a menţionat care
sunt pârghiile procesuale de
reactivare a codului TVA în
cazul inactivării acestuia din
vina organelor fiscale.  

Adrian NUŢĂ

Oana Iacob Luisiana Dobrinescu Emanuel Ba ̆ncilă
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Dr. Av. FlAviA ConsuelA CrăCiun,
asociat fondator AvF insolvency
și CristiAn CrăCiun, executor  judecătoresc
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