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Mediul 
de afaceri,
sub lupa Consiliului Concurenţei

Audienţa:
•Directori juridici din companii româneşti şi multinaţionale din următoarele sectoare economice: 

Telecom, Energie, Industria farmaceutică, Automotive, Financiar-Bancar, Transporturi, Construcţii, FMCG; Turism;

•Avocaţi specializaţi în Dreptul Concurenţei;

• Reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare (ANRE, Autoritatea de Supraveghere Financiară, ANCOM,

ANRSC, ANRMAP, ANSVSA, Autoritatea Naţională pentru Turism, Autoritatea Rutieră Română, Autoritatea

Aeronautică Civilă Română); 

• Mass-Media

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu 
va prezenta invitaţilor ultimele modificări legislative în acest sector important 

D e t a l i i  p e  l e g a l m a g a z i n . r o

Ediţia a II-a, 21 mai 2015
Hotel International Bucharest

Eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Concurenţei

legal magazin Events vă invită, pe data de 21 aprilie 2015, la cea de-a patra ediție a conferinței ”impactul fiscalității asupra mediului de afaceri”, care se va desfășura în cadrul
hotel international Bucharest.
Evenimentul cu tema impactul fiscalității asupra mediului de afaceri se desfășoară semestrial. în cadrul ediției a iv-a consultanți fiscali, avocați specializați în taxe și fiscalitate
și directori financiari din companii și instituții sunt invitați să poarte un dialog constructiv cu autoritățile competente, în vederea clarificării unor aspecte legislative, în contextul
modificărilor importante din noul cod Fiscal și noul cod de procedură Fiscală.

impactul
fiscalităţii
asupra
mediului 
de afaceri

Ediţia a iV-a
Proiect susţinut de: 21 aprilie 2015 I Hotel International Bucharest

Din tEmElE DE DiscuțiE amintim:
Modificări prevăzute în Codul Fiscal și în Codul de Procedură Fiscală 

Aspecte practice privind conformarea voluntară 

Noutăți privind prețurile de transfer 

Perspectivele ale relației dintre contribuabili și autoritățile fiscale în 2015 și 2016 

Litigiile fiscale – aspecte juridice

Cazurile recente în care companii din România au contestat deciziile autorităţilor fiscale în faţa instanţelor naţionale, dar

şi a Curţii Europene de Justiţie 

EvEnimEnul EstE organizat cu susținErEa camErEi consultanților Fiscali, în partEnEriat cu citr, DEntons Şi Kpmg.
participarEa consultanților Fiscali la acEst EvEnimEnt EchivalEază cu 5 orE DE prEgătirE proFEsională.



urghezia liberală şi
conservatoare care a
modernizat România
în perioada 1859 -

1938 a avut în avocaţi un sprijin
determinant. Avocaţii au fost
promotori ai reformelor care au
transformat statul nostru într-
unul modern. La fel ca şi în zilele
noastre, foarte mulţi premieri şi
miniştri erau absolvenţi de
Drept, având un rol decisiv în
administarea ţării. 
Regimul comunist nu a permis
dezvoltarea acestei importante
profesii liberale. După 1990,
avocaţii au avut înţelepciunea să
se organizeze eficient, benefi -
ciind şi de o conjunctură favo -
rabilă – investiţii străine, priva -
tizări, foarte multe litigii, etc. 
Astăzi sunt aproape 30.000 de
avocaţi în România. Doar în
Baroul Bucureşti sunt înscrişi
8.984 de avocaţi activi, 718
avocaţi stagiari şi 91 de avocaţi
străini, grupaţi în 6.148 de
cabinete şi 496 de societăţi. De
remarcat că Baroul Bucureşti
contribuie cu circa 65-70% la
încasările anuale ale Casei de
Asigurări a Avocaţilor, sprijinind
Barourile judeţene care sunt în
deficit.
Un procent de aproape 65% din
numărul total al avocaţilor este
reprezentat de doamne. Nu
există statistici exacte, însă
potrivit unor surse procentul
doamnelor avocat care sunt
parteneri în cabinetele şi
societăţile de profil nu depăşeşte
35-40%. Aici este foarte mult loc
de creştere în perioada
următoare.
Doamnele avocat trudesc zilnic
pentru a –şi menţine şi extinde
portofoliul de firme, instituţii şi
persoane fizice pentru care
acordă consultanţă juridică. Ele
se perfecţionează constant,

participând într–un număr mai
mare decât bărbaţii la o serie de
conferinţe de pregătire
profesională. 
Doamnele avocat se luptă 
până la final pentru a obţine 
o soluţie favorabilă clienţilor 
săi, în negocierile dure 
care preced o achiţie sau o
fuziune, într–un contencios
administrativ, precum şi în litigii
şi arbitraje.
Prin rigoarea, tenacitatea şi
abnegaţia lor, doamnele avocat
reprezintă garanţia lucrului bine

făcut, ele fiind un motor al
modernizării ţării noastre, care
are foarte multe probleme,
generate în primul rând de
corupţie, birocraţie, lipsa de
încredere în instituţiile publice şi
de „capitalismul de cumetrie”,
fenomen încurajat şi stimulat de
toate partidele politice. Oamenii
şi companiile încă nu–şi cunosc
bine drepturile, mai ales atunci
când instituţiile statului
acţionează abuziv. Avocaţii
intervin în aceste cazuri,
încercând să asigure un
echilibru.

Revista LADY LAWYER şi–a
propus să evidenţieze reuşitele
doamnelor avocat din ultimii ani.
În ediţia a II–a puteţi citi despre
doamne care lucrează în
companii multinaţionale de
avocatură, adevărate corporaţii,
dar şi despre doamne care
conduc cabinete şi societăţi mai
mici, cu un potenţial foarte mare
de creştere. Ele sunt modele
pentru tinerele stagiare şi pentru
colegele mai experimentate. Vă
invităm să aflaţi ce stil de
leadership au aceste doamne şi
ce a stat la baza succesului lor. 

Următoarea ediţie a publicaţiei
LADY LAWYER va ieşi din
tipografie la finalul lunii
noiembrie 2015, când vom
organiza cea de-a II–a ediţie a
Galei LADY LAWYER.

În ediţia a II–a
puteţi citi despre
doamne care
lucrează în companii
multinaţionale de
avocatură, adevărate
corporaţii, dar şi
despre doamne care
conduc cabinete şi
societăţi mai mici, cu
un potenţial foarte
mare de creştere. 

Garanţia 
lucrului bine făcut
De MIRCEA FICA, Editor Coordonator
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8 SucceSul aparţine
întotdeauna
oamenilor curajoşi 
şi vizionari
interviu cu irina Stănculescu, 

partener fondator şi manager

muşetescu, Stănculescu şi

asociaţii

12 doamnele din
avocatură vor trebui
Să continue Să Se
SuSțină reciproc
interviu cu anda todor,

managing partner, dentons

europe - todor şi asociaţii

14 când faci cu paSiune
ceea ce faci, nu Simți
oboSeala
interviu cu andreea cionca-

anghelof, asociat coordonator,

citr

16 piața litigiilor va
rămâne în continuare
una SubStanțială
interviu cu ligia popescu,

partner, Head of

litigation/arbitration, 

Wolf tHeiSS rechtsanwälte

gmbH & co Kg

17 obServăm încă de
anul trecut o anumită
eferveScenţă pe piaţă
interviu cu roxana muşoi,

managing partner, rădulescu &

mușoi

18 conSolidăm două
noi domenii: fonduri
europene 
şi acHiziţii publice
interviu cu roxana lupu, 

managing partner, 

lupu & partners

20 aducem experienţa
cedo în dreptul
naţional
interviu cu diana-elena

dragomir, avocat fondator,

diana dragomir şi aSociaţii

22 ecHipa noaStră eSte
în permanentă
perfecţionare şi
extindere
interviu cu mădălina rotaru,

managing partner, rotaru şi

asociaţii 

24 principalul noStru
atu eSte ecHipa unită
interviu cu luiza buduşan,

managing partner, buduşan şi

asociaţii

25 am ajunS 
Să concurăm direct
firmele din „big league”
interviu cu iulia vass, managing

partner, vass lawyers

26 în eSență, 
dreptul reprezintă
100% bun-Simț
interviu cu alina maria nistor,

fondator am nistor - cabinet de

avocatură

28 abordez fiecare
mandat cu aceeași
rigoare și entuziaSm
interviu cu Simona mareș,

partner,  mareș / danilescu /

mareș

30 caracteriSticile
contractelor de
conStrucţii derulate
Sub regulamentul
fidic
de dr. alina mioara cobuz

băgnaru, managing partner

cobuz şi asociaţii 

32 m-am îndrăgoStit
pe loc de profeSia de
practician în
inSolvență
interviu cu Silvana șermer,

partner colaborator, citr

34 o nouă revoluție 
în legiSlația muncii?
de prof.univ. dr. magda

volonciu, avocat – Sca magda

volonciu și asociaţii  

36 avantajele aplicației
isolex
interviu cu camelia pau, avocat /

isabela roșianu, avocat / izabela

calina, asistent

38 nu mi-am dorit
niciodată, în cei 18 ani,
Să-mi ScHimb profeSia
interviu cu mirela iovu,

vicepreşedinte, cec bank
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PeliFilip a fost selectată pe lista scurtă
de nominalizări pentru cea mai bună
casă de avocatură din România în
cadrul Chambers Europe Awards 2015,
premiile de referinţă la nivel de
industrie în ceea ce priveşte
performanţa caselor de avocatură din
Europa.
„Suntem onoraţi că ne aflăm din nou
pe lista scurtă pentru obţinerea uneia
dintre cele mai importante
recunoaşteri din domeniu, 
premiul oferit de Chambers and
Partners casei de avocatură cu cea
mai bună performanţă din România.
PeliFilip a continuat şi în 2014 să se
implice cu succes în cele mai
importante proiecte din mediul de
afaceri românesc, să crească organic
şi să livreze servicii la cele mai înalte
standarde de calitate. Ne bucurăm să
vedem că aceste realizări sunt

recunoscute la nivel internaţional”, 
a declarat francisc Peli (foto),
managing Partner Pelifilip.
Chambers and Partners realizează
topurile celor mai bune case de
avocatură şi ale celor mai buni 
avocaţi din peste 185 jurisdicţii 
din lume, pe baza cercetărilor 
realizate de propria echipă, care
intervievează avocaţii şi clienţii,
permițând un grad ridicat de
obiectivitate în evaluarea
performanţelor caselor de avocatură.
Premiile recunosc poziţia relevantă a
caselor de avocatură în regiune şi
reflectă realizările notabile ale
acestora pe parcursul anului, inclusiv
proiecte remarcabile, creştere
strategică impresionantă şi servicii
excelente în relaţiile cu clienţii. Anul
acesta, premiile vor fi decernate în
luna aprilie.

Muşat & Asociaţii a
asistat Sterling Resources
Ltd. cu privire la
încheierea contractului
privind vânzarea tuturor
operaţiunile sale din
România către Carlyle
International Energy
Partners (CIEP), societate
afiliată companiei globale
de investiţii The Carlyle
Group.
Tranzacţia, în valoare de
42.500.000 USD, vizează
transferul participaţiilor
pe care Sterling le deţine
în perimetrele petroliere
XIII Pelican şi XV Midia,
EX-25 Luceafărul şi EX-27
Muridava (situate în
platoul continental
românesc al Mării Negre)

și a altor active, fiind
structurată sub forma
vânzării filialei Midia
Resources S.R.L. pe care
Sterling o are în România.
„Mandatul încredinţat de
Sterling Resources se
adaugă unui portofoliu
impresionant de fuziuni şi
achiziţii pe care Muşat &
Asociaţii le-a asistat cu
succes în cei 25 de ani de
activitate. Tranzacţia a
fost una complexă atât din
punct de vedere juridic –
sub aspectul structurării
transferului drepturilor şi
obligaţiilor derivând din
contractele de concesiune
petrolieră şi a
implicaţiilor fiscale
aferente preluării, cât şi

comercial, şi ne bucurăm
ca am contribuit la
încheierea ei ”, a declarat
Cleopatra leahu (foto),
Partner muşat &
asociaţii.
Echipa Muşat & Asociaţii
care a gestionat această
vânzare a fost formată din
12 avocaţi şi consultanţi
fiscali cu experienţă în
diferite arii de practică –
Fuziuni & Achiziţii,
Energie şi Resurse
Naturale, Drept Fiscal,
Dreptul Concurenţei sau
Drept Comercial şi
Societar, fiind coordonată
de doi parteneri cu
experienţă ai firmei –
Cleopatra Leahu şi
Răzvan Graure.

muşat & asociaţii 
a oferit consultanţă pentru Sterling Resources

Pelifilip, 
nominalizată la Chambers Europe Awards
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RTPR Allen & Overy a oferit
consultanţă juridică
Centrului Medical Unirea
S.R.L. – operatorul de
servicii medicale ce își
desfășoara activitatea sub
sigla „Regina Maria” –
pentru închirierea unui
spaţiu cu o suprafață de
aproximativ 1.500 mp, cu

destinaţia de birouri, în
cadrul clădirii Charles de
Gaulle Plaza.
În prezent, clădirea Charles
de Gaulle Plaza este
deţinută de către societatea
HR GLL CDG Plaza S.R.L.,
care a fost asistată pe
parcursul negocierilor de
către Clifford Chance Badea

SCA. Negocierile au început
la sfârșitul anului 2014,
tranzacţia fiind finalizată cu
succes prin semnarea
contractului de închiriere în
luna februarie 2015. Echipa
RTPR Allen & Overy care a
consiliat Centrul Medical
Unirea S.R.L. pe aspecte de
drept imobiliar a fost
compusă din Adrian Cazan
(Senior Associate) şi
Alexandra Ivancia
(Associate). „Suntem alături
si de această dată de
Centrul Medical Unirea în
tranzacția pentru închirierea
noului lor spațiu

administrativ. Le mulțumim
pentru încrederea acordată
RTPR Allen & Overy în
repetate rânduri, Centrul
Medical Unirea fiind unul
dintre clienții noștri cu care
am colaborat excelent de-a
lungul timpului cu ocazia
altor tranzacții de succes
precum achiziţia centrelor
medicale Euroclinic și a
spitalului Euroclinic, primul
spital privat general din
România, de la societatea de
asigurări Eureko, precum și
în legătură cu alte achiziţii în
sectorul medical”, a declarat
Adrian Cazan.

rădulescu & muşoi, 
în topul Client Choice
Conform celor mai
recente clasamente
realizate de
Client Choice,
Societatea de
Avocatură Rădulescu
& Muşoi a fost
desemnată
câştigătoare a
premiului pentru
categoria «Fuziuni şi
Achiziţii» acordat de
International Law
Office.
«Distincţia acordată
reprezintă, în primul
rând, o recunoaştere
a calităţii serviciilor
noastre, ca efort
colectiv al întregii
echipe de avocaţi, pe

parcursul anului
2014. Suntem onoraţi
de faptul că am reuşit
să ne facem
remarcaţi în domeniul
în care activăm, dar
cel mai important
este faptul că munca
noastră este
apreciată. Suntem
entuziasmaţi şi
sperăm, în egală
măsură, să
continuăm să
evoluăm» a declarat
mihai rădulescu
(foto).
Mihai a coordonat
proiecte majore de
restructurare,
implicând fuziuni,

divizări, lichidări, atât
de companii private,
cât şi de companii
listate. Mihai posedă
o experienţă vastă în
domenii ca petrol şi
gaze, energie,
impozite şi fiscalitate,
dar şi în industria
electronicelor,
industria
farmaceutică şi cea
alimentară.
Potrivit surselor
citate de “Client
ChoiCe”, Mihai
Rădulescu are «o
înţelegere foarte
clară a nevoilor
companiilor şi este
capabil de a găsi

soluţii potrivite,
acomodându-se
întotdeauna cu
cerinţele noastre, în

calitate de clienţi,
chiar şi atunci când
este pus în faţa unor
sarcini dificile».

rtPr allen & overy 
a asistat Regina Maria
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PwC
recrutează

prin gaming
PwC lansează o abordare nouă

în procesul de recrutare şi
selecţie: PwC Career-Boosting

Game, o competiţie care se
bazează pe conceptul de

gamification, care se referă la
utilizarea gândirii şi mecanicii

jocurilor într-un context real, în
mediul de business. Aceasta se

adresează studenților şi
absolvenților interesați de o

carieră în consultanţă.
Competiţia PwC Career-

Boosting Game s-a desfăşurat
în perioada 24 – 30 martie în 3

dintre cele mai mari universităţi
din București.

Derularea efectivă a
programului va avea loc în

perioada 2 aprilie – 18 mai.
Participanții vor intra într-o

competiție dinamică, pe echipe,
în care vor aborda teme de

macro-economie, vor
interacționa pe Facebook, vor
participa la workshop-uri de

dezvoltare personală şi vor
cunoaște îndeaproape

profesioniști PwC, cu ajutorul
cărora îşi vor elabora proiectele.

Mai mult, au ocazia să lucreze
pentru o zi la PwC România, să

ia prânzul şi să interacţioneze
cu liderii firmei de consultanţă.

Cele mai bune echipe vor
câștiga premii în bani, iar unii
dintre participanți vor putea fi

selectaţi pentru un program de
internship sau pentru poziţii de
consultant junior în cadrul PwC

România.
Câştigătorii concursului vor fi

anunțați la sesiunea de
premiere din luna mai, iar cei

care vor fi selectaţi să facă parte
din echipa PwC se vor alătura

firmei din luna septembrie. Se
estimează că prin intermediul

acestui program vor fi selectaţi
până la 150 de absolvenţi.

Joint venture-ul
format din divizia
de consultanţă
financiară a
companiei
Crosspoint
Investment
Banking & Real
Estate şi Casa de
Avocatură
Rădulescu &
Mușoi devine
consultant
autorizat al
Bursei de Valori
Bucureşti (BVB)
pentru platformă
AeRO. 
Astfel, Crosspoint
– Rădulescu &
Mușoi vor asista
IMM-urile şi start-up-
urile locale în procesul
de listare pe AeRO.
Platforma de listare

alternativă AeRO, lansată
de BVB în 2014, oferă
investitorilor
posibilitatea unei
diversificări mai ample a

portofoliilor, prin
investiţii în companii noi
în stadiu incipient de
dezvoltare, din diverse
sectoare.
”Ne bucurăm de reuşita
asocierii cu divizia de
consultanţă financiară a
companiei Crosspoint
Investment Banking &
Real Estate în acest
proiect inovativ pe piaţa
românească. Continuăm
să ne menţinem
angajamentul de a
contribui la acordarea de
consultanţă juridică
adaptată nevoilor
clienţilor noştrii, inclusiv
prin atragerea de noi
surse de finanţare prin
piaţa de capital
românească”, declară
Roxana Mușoi, partner
Rădulescu&Mușoi.

Nestor Nestor Diculescu Kingston
Petersen (NNDKP) a anunţat că avocatul
Valentin Voinescu a fost promovat
partener în departamentul de drept
bancar și finanțări.
De asemenea, 10 avocați seniori au fost
promovați ca asociați manageri, iar 7
avocați – asociați seniori. În plus, 2 dintre
managerii practicii de consultanță fiscală
ocupă noi poziții de senioritate în ierarhia
acesteia.
Colegii promovați au avut o contribuție
semnificativă la consolidarea și creșterea
volumului de activitate al
practicilor/birourilor din care fac parte,

respectiv litigii (unde au promovat Cătălin
Radbâță, Daniela Gramaticescu, Marius
Ezer, Valeriu Mina, Corina Iablonschi),
drept bancar și finanțări (Valentin
Voinescu, Larisa Țugui), tranzacții
imobiliare (Irina Dimitriu, Vlad Tănase,
Ioana Grigoriu), consultanță fiscală
(Adina Vizoli, Sorin Mociofan), proprietate
intelectuală (Delia Belciu), piețe de
capital (Diana Ispas), imigrări (Alexandru
Lupu), dreptul muncii (Delia Paceagiu),
drept corporatist și contracte (Delia
Ropan), biroul din Timișoara (Eva Forika,
Delia Băroianu) și biroul din Cluj-Napoca
(Cristina Bidiga).

Promovări în echipa nndKP

Crossppoint – rădulescu & mușoi,
consultant AeRO
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Bocancea Law Group
extinde biroul din
București
Bocancea Law Group,
singura firmă
americană de
avocatură prezentă pe
piața din România,
specializată în
probleme complexe
de emigrare în SUA,
obținere de vize
temporare și
permanente atât
pentru persoane
fizice, cât și pentru
persoane juridice,
inclusiv reprezentare
juridică în fața
instanțelor
guvernamentale de
emigrare din SUA,

anunță extinderea
biroului deschis la
București, pe fondul
creșterii interesului
românilor pentru
emigrare, dar și
pentru înființarea de
afaceri în SUA. 
Astfel, Bocancea Law
Group a semnat
recent un contract de
închiriere pentru un
spațiu de 180 metri
pătrați la The Grand
Offices în cadrul JW
Marriott Bucharest
Grand Hotel, unde va
fi noul său birou local.
“Dacă în urmă cu trei
ani era suficient să
vin la București o dată
la 4-6 saptamani

pentru a mă întâlni
față în față cu clienții
români, anul acesta
am fost nevoit să
extind biroul din
România, întrucât a
devenit tot mai
important pentru
clienții de aici să
beneficieze de
consiliere de
specialitate pe
probleme complexe
de emigrare în SUA,
inclusiv pentru
obținerea de vize
temporare sau
permanente”, 
a declarat ruslan
Bocancea (foto),
managing Partner al
Bocancea law group.

Numai în ultimii trei
ani, Bocancea Law
Group a consiliat
peste 1.000 de
oameni de afaceri
români care doreau
să-și extindă
business-urile în
Statele Unite ale

Americii, dar și
companii interesate
să-și trimită angajații
la specializări,
precum și persoane
fizice care aveau
nevoie de vize
temporare sau
permanent.

Începând cu luna februarie
2015, Casa de Avocatură
Ionescu și Sava și-a 
extins echipa de
management prin
promovarea Alinei Toma ca
partener în departamentul
de litigii comerciale.
“Promovarea Alinei Toma în
rândul partenerilor Ionescu
și Sava este o recunoaștere a
calităților profesionale și a
contribuției importante pe
care Alina a adus-o în
dezvoltarea businessului
nostru din ultimii ani.
Totodată, extinderea echipei
se înscrie în obiectivele
noastre principale de

creștere în zona de de
insolvență și litigii.” a
declarat Radu Ionescu,
managing partner 
Casa de Avocatură Ionescu 
și Sava.
“Conducerea echipei 
de litigii și promovarea în
noua poziție de parter
Ionescu și Sava este o
onoare și, fără îndoială, 
o provocare pentru mine. 
Am reușit să ne construim o
echipă solidă care a
acumulat în ultimii ani
experiența necesară pentru
a aborda proiecte diverse și
complexe.” a adăugat 
alina toma (foto).

Un nou partener la ionescu și sava

Bocancea law group 
extinde biroul din București
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ne-am reîntors în cabinetul de
avocatură al Irinei Stănculescu, una

dintre doamnele avocat care au
reuşit să se impună de-a lungul

timpului în această profesie, să se
evidenţieze printr-o carieră de

succes, dar şi să arate faptul că, în
România, femeile sunt o adevărată

forţă în avocatură.
Am găsit-o pe Irina în acelaşi birou,

care te fascinează încă de la intrare,
prin forţa pe care ar trebui să o

inspire un cabinet de avocatură, dar
şi prin rafinamentul designului

folosit în decorarea spaţiului.
Irina Stănculescu face parte din acele

femei avocat, care duc eleganţa
profesiei de avocat la un alt nivel.

Este persoana care a reuşit să
găsească echilibrul perfect între

viaţa profesională şi cea de familie,
să combine spiritul managerial cu cel

specific profesiei de avocat.
În spatele atitudinii ireproşabile, a

ţinutei office şi a privii pătrunzătoare
găsim o mamă care abia aşteaptă să
îşi îmbrăţişeze cea mai dragă fiinţă,

copilul. Plină de rafinament,
sensibilitate şi stil, Irina este femeia

a cărei inteligenţă eclipsează hainele
şi accesoriile exclusiviste pe care le

poartă, femeia care apreciază în
primul rând valoarea morală a celor

din jur. Este persoana pentru care
inteligenţa, sensibilitatea şi puterea,

sunt valorile care dau măsura
reuşitei, iar clasa şi rafinamentul

desăvârşesc reţeta succesului.  
Energia pe care o emană şi cu care se

implică în proiectele societăţii şi în
consolidarea echipei, se transferă

asupra indivizilor şi are efecte
vizibile la nivelul întregii companii.

Depăşind mitul femeii
„masculinizate”, dură, insensibilă,
lipsită de feminitate şi gata să se

lupte cu armele bărbaţilor, regăsim
femeia sensibilă şi charismatică, cu o

experienţă profesională în spate,
care  a reuşit să strângă în jurul ei o

echipă, în adevăratul sens al
cuvântului.

Succesul
aparţine
întotdeauna
oamenilor
curajoşi 
şi vizionari

Interviu cu IRInA StănCulESCu, 
partener fondator şi manager Muşetescu, Stănculescu şi Asociaţii
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Muşetescu, Stănculescu şi
Asociaţii este o casă de
avocatură extrem de dinamică,
cu un portofoliu valoros de
clienţi şi cu departamente
puternice de litigii şi
consultanţă în diverse sectoare
economice. Care sunt pilonii
care au stat la baza succesului
dumneavoastră?

Succesul aparţine întotdeauna
oamenilor curajoşi şi vizionari, iar
viziunea este dată de capacitatea
de a vedea potenţialul proiectelor şi
al oamenilor. De aceea consider că
pilonul central al succesului nostru
este reprezentat de oamenii din
societatea noastră, care, prin
dăruire, respect faţă de client,
responsabilitate, au creat o
legătură aparte între ei, au găsit
acel liant ce i-a transformat din
profesionişti desăvârşiţi individuali
într-o echipă. Toate acestea s-au
realizat în timp, sub coordonarea
noastră, a partenerilor fondatori,
care prin muncă, tact şi fler
profesional au identificat şi recrutat
adevăraţii avocaţi dedicaţi meseriei. 
Astfel, am ajuns astăzi ca această
echipă a societăţii de avocatură
Muşetescu, Stănculescu şi
Asociaţii, să dezvolte şi să
diversifice domeniile de activitate
ale companiei. Acesta consider că
ar fi cel de-al doilea pilon pe care
se bazează succesul nostru şi
anume capacitatea de extindere a
ariei de servicii oferite şi
diversificarea domeniilor de drept
în care activează avocaţii din
societatea noastră, păstrând în
acelaşi timp calitatea şi
competenţa acestor servicii. 
Complexitatea speţelor aduse în
atenţia noastră de către clienţi
presupune o colaborare a
avocaţilor noştri cu specializări în
diferite domenii şi o rezolvare a
cazurilor de o înaltă expertiză
profesională.

Care a fost evoluţia carierei
dumneavoastră până la
momentul înfiinţării casei de
avocatură Muşetescu,
Stănculescu şi Asociaţii?

Mi-am început cariera profesională
în anul 2000, cum era şi firesc ca
avocat stagiar, definitivată în anul
2002 în profesie, ca mai apoi să îmi
continui drumul profesional în
cadrul Societăţii Naţionale a
Petrolului Petrom. Experienţa
profesională de 6 ani dobândită în
cadrul companiei Petrom s-a
completat cu atribuţiile
manageriale specifice anumitor
funcţii, precum cea de Director al
Departamentului juridic, sau cea
de Consilier pe probleme juridice al
Directorului General. Tot în cadrul
Petrom am coordonat
departamentul de relaţii cu
autorităţile şi am făcut parte, în
calitate de membru, din Comisia cu
atribuţii pe Legea 10/2001. Am fost
de asemenea membru A.G.A. şi
membru în multe Consilii de

Administraţie în diverse companii în
care Petrom S.A. deţinea pachetul
majoritar.
De asemenea, am reprezentat
Societatea ca membru în cadrul
Comitetului Naţional Român al
Consiliului Mondial al Energiei şi
am făcut parte din colectivul
Consiliului Legislativ din cadrul
Agenţiei Naţionale de Reglementări
în Domeniul Gazelor Naturale
precum si in Domeniul Energiei.
Experienţa ca manager din cadrul
Departamentului Juridic al S.C.
Petrom S.A., coordonând
profesional un colectiv de 250 jurişti
din cadrul acestuia, precum şi
varietatea şi complexitatea
problematicilor întâlnite, m-au
ajutat foarte mult în înfiinţarea şi
dezvoltarea societăţii de avocatură
Muşetescu, Stănculescu şi
Asociaţii, unde calitatea de avocat
se îmbină cu cea de manager.

Prin ce se distinge stilul de
business al societăţii
dumneavoastră, înfiinţată
alături de domnul avocat
Arthur Muşetescu?

Stilul de business promovat de
Societatea de Avocatură
Muşetescu, Stănculescu şi Asociaţii
este unul bazat pe abordarea
creativă şi inovatoare a practicii
judiciare, dar şi pe o comunicarea
deschisă şi onestă cu clienţii noştri.
Existenţa şi longevitatea unui brand
pe o piaţă atât de competitivă,
implică seriozitate şi respect în
ceea ce întreprinzi. Secretul pentru
a avea o companie de succes este
acela de a-ţi aminti că în afacerea
ta, prioritar este clientul. De aceea,
ce ne diferenţiază pe noi de alte
case de avocatură, este gradul de
responsabilitate şi rapiditatea în
relaţiile cu clienţii, lucru ce
presupune transparenţă, loialitate
şi oferirea soluţiilor adaptate
nevoilor acestora. 

Colaborăm doar cu
persoanele cu care
împărtăşim aceleaşi
valori comune,
precum răspundere,
implicare,
profesionalism şi
performanţă. În
perioada de faţă,
dată fiind amploarea
cazurilor cu care ne
confruntăm, am avut
de-a face cu o
creştere şi
diversificare a
relaţiilor cu aceşti
colaboratori externi. 
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Nu în ultimul rând, pentru a crea
ceva trainic e nevoie de acea pa si u -
ne care îţi dă energia, entuziasmul
şi puterea de convingere, pentru a
merge mai departe pe acest drum.
Satisfacţia este deplină, atunci
când, pe lângă experienţa dobân di -
tă din parcurgerea drumului, trăim
acel sentiment frumos al victoriei,
al împlinirii, succes atât pentru
client cât şi pentru noi ca firmă.

Deşi ştim că dispuneţi de o
echipă puternică şi activă în
cadrul societăţii  Muşetescu,
Stănculescu şi Asociaţii, v-aş
întreba dacă intenţionaţi să mai
faceţi angajări în perioada
următoare, dat fiind şi
contextul  economic actual? 

Completând afirmaţia dumnea -
voastră, vă reamintesc că membrii
echipei noastre asigură consul -
tanţă, asistenţă şi reprezentare
juridică în multiple domenii şi de
aceea este impetuos necesar ca pe
măsură ce cazurile se diversifică,
noi să venim în sprijinul clienţilor
noştri cu unii dintre cei mai buni
specialişti în domeniu. 
În calitate de avocat coordonator al
companiei, încerc să completez
echipa cu persoane ce iubesc
profesia, persoane pentru care
meseria de avocat este mai mult
decât atât, este o pasiune.
Profesionişti ce cred în visul lor, ce
sunt puternici şi ambiţiosi,
persoane ce trec la fapte, ce sunt
compatibile cu principiile şi strate -
gia de viitor a societăţii noastre. 
Chiar în luna martie a acestui an,
echipa noastră s-a mărit cu doi
profesionişti ce vor colabora cu avo -
caţii noştri specializaţi pe anu mi te
domenii şi vor oferi soluţii crea tive
şi consultanţă clienţilor noştri. 

Care sunt categoriile de
colaboratori externi cu care
colaboraţi constant?

Noi înşine făcând parte din breasla
profesiilor liberale, dată fiind
natura activităţii desfăşurate, în
anumite etape colaborăm cu
ceilalţi colegi de breaslă. Este
vorba de colegii noştri notari,
executori judecătoreşti, mediatori,
lichidatori, traducători autorizaţi,
practicieni în insolvenţă,
consultanţi fiscali, evaluatori,
auditori financiari. 
Colaborăm doar cu persoanele cu
care împărtăşim aceleaşi valori
comune, precum răspundere,
implicare, profesionalism şi
performanţă. În perioada de faţă,
dată fiind amploarea cazurilor cu
care ne confruntăm, am avut de-a
face cu o creştere şi diversificare a
relaţiilor cu aceşti colaboratori
externi. 

Cum promovaţi cultura organi -
zaţională în cadrul societăţii
dumneavoastră şi ce strategie
aveţi pentru a stimula pre -
gătirea continuă a membrilor
echipei dumneavoastră?

După cum spuneaţi şi
dumneavoastră, promovăm şi
dezvoltăm cultura organizaţională
în cadrul societăţii de avocatură
Muşetescu, Stănculescu şi
Asociaţii, o cultură bazată pe
colaborarea între membrii echipei.
Fiecare dintre domeniile de drept
ce fac obiectul de activitate al
societăţii noastre, beneficiază de o
echipă de avocaţi, care la rândul
lor sunt sprijiniţi de ceilalţi colegi,
atunci când situaţia o impune.
Un avocat de succes trebuie să fie
în permanenţă la curent cu toate
noutăţile din domeniul juridic în
care activează, iar acest lucru se
poate realiza doar printr-o
pregătire profesională continuă. De
aceea, mare parte dintre avocaţii
noştri urmează cursuri de
pregătire în domeniu, la unele
dintre cele mai prestigioase
universităţi din ţară şi străinătate,
fie că vorbim aici de cursuri de
masterat sau doctorat în domeniu. 
Calitatea de mamă m-a învăţat o
lecţie aplicabilă şi în business, şi

România continuă să
implementeze un
plan de reformă în
domeniul justiţiei,
plan acceptat şi de
către partenerii
internaţionali, care
va avea drept
rezultat creşterea
treptată a încrederii
cetăţeanului, a
justiţiabilului, în
capacitatea
sistemului judiciar de
a se reforma şi de a
se însănătoşi.
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anume că niciodată nu eşti pe
deplin  pregătit, că mereu este
loc de perfecţionare, dar cel
mai important este să fii un
model, un reper pentru cei din
jurul tău.  Cred că principalul
atribut al liderului autentic
este acela că este dispus sa
înveţe pe tot parcursul vieţii,
pentru că are un scop supe -
rior, respectiv cel  de a deveni
un om mai bun şi de a-i ajuta
şi pe alţii sa fie mai buni.
În ceea ce mă priveşte, deşi
consider că am o îndelungată
experienţă în domeniu, iar
exemplul personal poate fi un
imbold pentru ceilalţi membri
mai tineri ai echipei, am
considerat că această latură a
pregătirii continue poate fi
atinsă prin absolvirea studiilor
doctorale, ce le urmez în
prezent.

Cum percepeţi apetitul
investiţional al clienţilor
dumneavoastră? Din ce
sectoare economice provin
cei mai importanţi clienţi?

Suntem încă într-o perioadă
de post-criză economică,
perioadă în care apetitul
investiţional al oamenilor de
afaceri este unul ponderat.
Speriaţi poate şi de anumite
schimbări legislative apărute
brusc, investitorii se concen -
trează pe finalizarea proiec te -
lor aflate într-o fază avansată
de dezvoltare, pe reducerea
costurilor, dar şi pe reorgani -
zarea unor afaceri care nu s-au
dovedit profitabile.
Din această perspectivă, observ
o creştere a cererilor de intrare
în insolvenţă şi de reorgani -
zare a anumitor companii,
lucru care nu este neapărat un
element negativ, deoarece
consider că aceste acţiuni sunt

paşi importanţi pentru
depăşirea acestei perioade.
Printre clienţii societăţii de
avocatură Muşetescu,
Stănculescu şi Asociaţii se
numără autorităţile şi
instituţiile publice, companii
naţionale şi societăţile
comerciale, atât din domeniul
public cât şi din cel privat,
persoanele fizice şi juridice,
din ţară şi din străinătate, ce
activează în mai toate
domeniile economice,
predominante fiind însă cele
din domeniul energetic,
agricultură şi sectorul bancar. 

Cum apreciaţi calitatea
actului de Justiţie (Tribu -
nale, Judecătorii, Curţi de
Apel, Înalta Curte de Casa ţie
şi Justiţie), în 2015?  Cum
suportă clienţii durata foarte
mare de timp nece sară
soluţionării dosarelor?

Cadrul juridic creat prin
introducerea noilor coduri şi
acţiunile din ultima perioadă
ale unor instituţii ale statului
cu atribuţii în domeniul
justiţiei, au avut drept efect
creşterea calităţii actului de
justiţie. Colaborarea
transparentă şi obiectivă între
toate autorităţile statului va avea
drept rezultat eficienti za rea şi
coerenţa actului de justiţie.
România continuă să
implementeze un plan de
reformă în domeniul justiţiei,
plan acceptat şi de către
partenerii internaţionali, care
va avea drept rezultat
creşterea treptată a încrederii
cetăţeanului, a justiţiabilului,
în capacitatea sistemului
judiciar de a se reforma şi de a
se însănătoşi.
Deşi avem de-a face cu o
schimbare majoră în sistemul

justiţiei, totuşi numărul mare
de dosare, sălile de judecată
aglomerate cu care se
confruntă instanţele de
judecată, creează o stare de
nemulţumire în rândul
clienţilor noştri şi nu numai.

În luna iunie a acestui an
se împlinesc 20 de ani de
când a intrat în vigoare
Legea nr. 51/1995 privind
organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat. Cum
vedeţi piaţa avocaturii din
România în anul 2015?

În calitate de avocat, dar şi de
manager al unei societăţi ce
are drept obiect de activitate
soluţionarea problemelor
litigioase, constat o creştere a
pieţei avocaturii din România.
Creşterea pieţei se referă în
primul rând la apariţia de noi
firme de avocatură, lucru ce
duce până la urmă şi la
creşterea concurenţei şi
competitivităţii între aceste
firme, dar şi la creşterea
cazurilor ce îşi caută
soluţionarea.
Această piaţă este una
competitivă, unde trebuie să
construieşti un brand
recognoscibil, să-l promovezi
eficient şi, nu în ultimul rând,
să construieşti şi să conduci o
echipă specializată şi
performantă. De aceea
apreciez că, în acest an,
trendul pieţei de avocatură din
România va viza în principal
perfecţionarea şi specializarea
avocaţilor şi a firmelor de
avocatură în diverse ramuri de
drept, ce sunt la mare căutare
în această perioadă. 

Ce sfaturi le oferiţi
doamnelor avocat aflate la
început de carieră?

Eu cred că avocatura nu este o
chestiune de gen şi am ajuns
astăzi în România la o
maturitate în ceea ce priveşte
prezenţa femeilor în
avocatură. Cu toate că este o
profesie dificilă, mai ales
pentru tinerele doamne aflate
la început de carieră,
avocatura nu este un lucru
imposibil. Tinerele avocate
trebuie să fie posesoarele
dorinţei de a învăţa şi de a
pune în practică cunoştinţele
teoretice acumulate, să fie
serioase şi să respecte valorile
transmise de mentorii lor.
Toate acestea combinate cu
respectul şi pasiunea pentru
profesie, vor contribui la
atingerea rezultatului dorit.
Ca în orice alte profesii,
succesul nu poate rezulta
decât în urma unui efort
susţinut şi constant, mai ales
în perioada de formare
profesională, fiind însoţit de
asemenea de anumite
sacrificii datorate ritmului
alert specific meseriei. Şi
totuşi vedem  în jurul nostru
femei care reuşesc să împace
drumul profesional cu cel
familial.
Un avocat, indiferent că este
bărbat sau femeie, pentru a
avea  succes trebuie să
găsească acea legătură
perfectă ce îmbină cariera
profesională cu viaţa
personală. Este o chestiune de
alegere personală, dar
consider că, pentru a fi un
avocat de succes, persoana în
cauză trebuie să schimbe
preconcepţii, să facă multă
muncă de convingere, să
inspire, să creeze şi nu în
ultimul rând să genereze
valoare.  

Mircea Fica 
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Firma de avocatură pe care o
conduceți a avut de-a lungul
timpului un parcurs
impresionant. Recent a fost
anunțată o asociere istorică și
unică între o casă de avocatură
de top din China, 大成
(pronunțată “da CHUNG”), și
Dentons. Ce implică această
asociere la nivel mondial? Dar
local?

La nivel global, această asociere ne
va clasa pe primul loc în topul
firmelor de avocatură după
numărul de avocați, acesta fiind de
cel puțin 6.500 de avocați și
specialiști ce își vor desfășura
activitatea în 120 de birouri din
peste 50 de țări. Prin prezența
globală, vom putea oferi clienților
servicii sofisticate și diversificate.
Pe lângă noile beneficii pe care le
oferă asocierea, la fel de important
este ceea ce rămâne neschimbat:
accentul nostru centrat pe client și
determinarea de a oferi soluțiile de
care clienții noștri au nevoie. Ca și
până acum, vom continua să oferim
servicii legale la cele mai înalte
standarde.

Nu mai puțin spectaculos a fost
parcursul dumneavoastră
profesional. În urmă cu 10 ani
ați devenit primul avocat
român ales partener într-o
firmă internațională. Cum ați
privit atunci această realizare
și cum o vedeți acum, după un
deceniu?

Numirea ca partener la o firmă
internațională de avocatură a fost
printre cele mai importante
realizări din viața mea profesională.
Un alt pas important în cariera mea
a fost numirea ca Managing 
Partner al biroului Dentons din
București, în 2008. Am muncit din
greu ca să ajung aici și mi-am dorit
foarte mult să fac parte din echipa

Doamnele din avocatură 
vor trebui să continue 
să se susțină reciproc
Managing Partner-ul Dentons Europe - todor şi Asociaţii, Anda todor, a asistat de-a lungul timpului
tranzacții de pionierat pe piața românească şi spune că pentru a reuşi pe plan profesional, pasiunea
și perseverența sunt secretele. Este de părere că, în ultimii ani, doamnele au dovedit că avocatura de
business nu mai este consacrată doar bărbaților, dat fiind faptul că tot mai multe femei deţin funcţii
de parteneri sau manageri.

Interviu cu AnDA toDoR, Managing Partner, Dentons Europe - todor şi Asociaţii
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care construiește viitorul acestei
firme. Atunci, ca și acum, mi s-a
părut că urmez cursul firesc al
drumului.

Ați asistat tranzacții de
pionierat pe piața românească.
Care ar fi cele mai importante
astfel de proiecte pe care le-ați
menționa? Cât de dificil este un
astfel de proiect? Ce
particularități prezintă?

Reamintesc despre cea mai mare
ofertă publică pe piața de capital
din România până la acel moment,
și anume, listarea Romgaz pe bursa
din Londra. A fost o premieră în
istoria privatizarilor, deoarece
ambele etape (oferta și listarea) au
avut loc concomitent pe bursa de la
București și pe bursa de la Londra.
Ținând cont de toate elementele
acestei privatizări, de calibrul
investitorilor vizați și de faptul că
această listare a deschis drumurile
către tranzacționarea directă și
indirectă a titlurilor emitentului pe
două piețe de capital reprezentative
– București și Londra, proiectul a
beneficiat de o expunere
internațională, contribuind astfel la
promovarea României în mediul de
afaceri global.
Altă tranzacție de pionierat pe piața
locală în care am fost implicată este
vânzarea unei părți a portofoliului
ING Lease Romania către
Raiffeisen Leasing Romania. Noi
am fost de partea vânzătorului și
am asistat pe toată perioada
derulării tranzacției. Valoarea
estimată a portofoliului a fost de 30
milioane euro. 

Care ar fi principalele atuuri
care au influențat succesul
carierei dumneavoastră? 

M-am dedicat cu pasiune și
perseverență carierei. Am depus
efort și timp pentru a-mi dezvolta

cunoștințele și experiența și am
ales întotdeauna calea integrității.
De asemenea, am o echipă
puternică, de care sunt mândră și
care m-a susținut pe parcursul
carierei mele.

Considerați că este mai greu
pentru doamne să se afirme în
acest domeniu, al avocaturii de
business, consacrat bărbaților?

Cred că în ultimii ani, doamnele au
dovedit că avocatura de business nu
mai este consacrată doar bărbaților.
Vedem din ce în ce mai des femei
parteneri, manageri, coordonatoare
de proiecte etc. Doamnele din
avocatură vor trebui să continue să
se susțină reciproc.

Simultan cu reușitele
profesionale au crescut 
și responsabilitățile. Ne
declarați în interviul anterior că
ați reușit însă să mențineți un
echilibru între viața
profesională și cea personală.

Cât de greu este de atins acest
echilibru?

Este cu siguranță un lucru greu de
realizat. Orice femeie din domeniu
– și nu numai din acest domeniu –
poate consimți. Au existat momente
când a trebuit să aleg între viața
profesională și cea personală, dar
am încercat să nu aleg în mod
constant una în detrimentul
celeilalte. Din fericire, am o familie
înțelegătoare, care ma susține în
tot ceea ce fac și îmi acordă
sprijinul de care am nevoie.

Care sunt pasiunile care vă
ajută să vă relaxaţi după o
perioadă solicitantă?

După o perioadă solicitantă încerc
să îmi petrec timp cu familia, să mă
destind cu o carte sau să fac o
scurtă călătorie într-un loc unde să
mă pot detașa de activitățile
cotidiene.

Emiliana Dovan

M-am dedicat cu
pasiune și
perseverență carierei
mele. Am depus efort
și timp pentru a-mi
dezvolta
cunoștințele și
experiența și am ales
întotdeauna calea
integrității. De
asemenea, am o
echipă puternică, de
care sunt mândră și
care m-a susținut pe
parcursul carierei
mele.
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Ați absolvit Facultatea de
Drept a Universității de Vest
din Timișoara în 2003. Ce v-a
determinat să alegeți acest
domeniu și mai ales ce v-a
determinat mai târziu să vă
îndreptați atenția către
profesia de practician în
insolvență?

În timpul liceului, în clasa a X-a
mai exact, mi-am dat seama că
specializarea mate-info unde
eram înscrisă nu mi se potrivește.
M-am reorientat atunci și am
decis că mai departe voi urma
Facultatea de Drept, pentru a
putea deveni judecător. Am avut și
eu, ca mai toți tinerii, idealuri de a
face dreptate în lume și de a fi
parte dintr-un greater good.
Sincer, încă mai cred în idealurile
mele, dar am învățat acum să le
ponderez cu realitatea și să îmi
setez obiective realizabile.
Am terminat așadar Facultatea de
Drept în 2003 la Universitatea de
Vest din Timișoara, după care m-
am întors acasă la Deva, ca să
învăț pentru examenul la
magistratură. O prietenă mi-a
arătat atunci un anunţ de
angajare ca jurist pentru o
companie de insolvenţă care
deschidea o filială locală, ceea ce
recunosc că mi-a stârnit tare mult
curiozitatea. Nimeni nu angaja pe
atunci juriști în Deva, pentru că
piața era foarte mică și nu existau
mai niciodată locuri vacante.
Recunosc că m-am dus mai mult
de curiozitate la interviu. A urmat
apoi un proces de recrutare
extrem de complex, care mi-a
stârnit tot mai mult interesul
pentru acest job. 
După ce în cele din urmă am fost
angajată, mi-am dat seama în mai
puțin de o lună de mers în
instanță că idealul meu despre ce
înseamnă să fii judecător se
întâlnea doar în filme și am

abandonat fără regrete acest vis,
pentru că mă îndrăgostisem deja
iremediabil de meseria asta de
practician în insolvență. Adevărul
este că nu te poți plictisi niciodată
în domeniul acesta: e atât de
incitant și mereu nou.

Ați fost alături de CITR 
(fosta Casă de Insolvență
Transilvania), chiar de la
început, iar în prezent firma
este liderul pieței de profil din
România. Cum au fost
începuturile?

M-am angajat ca simplu jurist
debutant în anul 2004 și îmi
amintesc că primul meu salariu
era minimul pe economie la
vremea aceea. Dar sincer m-aș fi
angajat și gratis, pentru că atunci
imi doream foarte mult să învăț
ceva practic, să interacționez cu
un mediu variat de informații, așa
cum permite procedura
insolvenței. 
Am crescut într-adevăr odată cu
compania și nu aș ști acum să vă
zic dacă a fost greu sau nu,
pentru că mi-a plăcut extrem de
mult încă de la început meseria
mea. Dar îmi amintesc că erau
perioade lungi când mergeam
dimineața la birou odată cu
răsăritul soarelui și mă întorceam
acasă mult după ce el apunea.
Dar când faci cu pasiune ceea ce
faci, nu simți oboseala. 
Apoi, în 2006, când CITR era deja
lider în regiunea Transilvania, am

Când faci cu pasiune
ceea ce faci, 
nu simți oboseala
Interviu cu AnDREEA CIonCA-AnghEloF, Asociat Coordonator, CItR

AnDREEA CIonCA-AnghEloF, Asociat Coordonator, CItR, a
absolvit Facultatea de Drept în 2003 la universitatea de
Vest din timișoara cu gândul la o carieră în magistratură.
Împrejurările i-au îndreptat însă paşii către meseria de
practician în insolvenţă. În cadrul fostei Case de Insolvență
transilvania a debutat în 2004 ca simplu jurist. Au urmat
unele dintre cele mai dificile cazuri de lichidare şi
reorganizare din România, cazuri pe care le-a coordonat cu
succes. A urmat `n paralel [i cursurile MBA ale open
university of london.  A evoluat concomitent cu firma până
la integrarea în structura de asociere. Despre domeniul în
care activează spune că nu te poţi plictisi, considerându-l
“incitant și mereu nou.”
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fost promovată la Cluj ca manager
de proiecte, iar în 2007 CITR a
câștigat licitația pentru cel mai
mare proiect de lichidare din
România, Tractorul Brașov. Am
făcut parte din echipa de proiect
încă din faza de ofertare și îmi
amintesc cum am lucrat câteva
zile aproape fără întrerupere la
oferta cu care am câștigat. Eram
tineri și entuziaști și ne doream
foarte mult să demonstrăm că
prin dedicare și profesionalism se
poate obține succesul. Tractorul
Brașov a fost primul meu proiect
de suflet. L-am finalizat într-un
termen record, vânzarea de 77
milioane euro fiind realizată la
numai 2 luni de la intrarea
noastră în proiect. 
După Tractorul, deja devenise
inevitabilă venirea noastră la
București, așa că din nou am
făcut parte din echipa de pionieri
ai CITR, cei care s-au mutat
primii în capitală, pentru a
deschide filiala în 2009. Deja
coordonam atunci 2 echipe, cea
din București și cea din Brașov.
Devenisem și asociat în urmă cu
un an. De fapt, acela a fost
momentul cel mai emoţionant al
carierei mele profesionale pentru
că, deşi au urmat și alte realizări
de atunci, visul meu cel mai mare
încă de când am intrat în
companiea fost de a fi integrată în
structura de asociere. Iar
îndeplinirea acestui vis a fost
pentru mine o validare extrem de
binevenită a eforturilor și dedicării
cu care am lucrat mereu.

Se va împlini, în curând,
primul an de la intrarea în
vigoare a Legii nr. 85/2014
privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de
insolvență. Considerați că au
fost înlăturate elementele
care generau nemulțumiri din
vechea legislație? Care ar fi

principalele avantaje și
dezavantaje ale Legii nr.
85/2014?

Sunt numeroase îmbunătăţiri pe
care le aduce Legea 85/2014, o
parte dintre ele referindu-se la
practici pe care eu și colegii mei
din CITR le susținem și le
promovăm dinainte chiar de
această nouă legislație. Ca să vă
dau și câteva exemple concrete,
eu concentrându-mă pe
reorganizări și pe capacitatea de a
interveni cât mai rapid și eficient
într-o procedură, vă pot spune că
o noutate importantă este
posibilitatea acordată creditorilor
și administratorului judiciar de a
formula obiecțiuni împotriva
rapoartelor de evaluare. Ele sunt
apoi soluționate de către
judecătorul sindic, iar în cazul
admiterii contestației, evaluatorul
este obligat să răspundă obiecțiu -
nilor. Posibilitatea de a chestiona
aceste rapoarte de evaluare,
însoțită de controlul judiciar al
judecătorului sindic, va asigura pe
termen lung corectitu di nea lor și
un cadru mai securiz ant pentru
participanții la procedură.
Nu în ultimul rând, un alt bene fi ciu
al noii legi îl reprezintă și introdu -
cerea unor mecanisme clare și
eficiente pentru protejarea crean ței
finanțatorilor din perioadele de
observație și reorganizare, meca -
nism cunoscut sub denumirea de
new money priviledge. Acesta este
un mare progres legislativ, cu
posibile efecte foarte bune asupra
mediului de afaceri.

Care este secretul pentru a
îmbina cu succes viața
profesională cu cea
personală? Cât de important
este timpul liber?

Eu sunt o persoană foarte
organizată și cred că asta m-a

ajutat mult să îmbin cu succes,
zic eu, ambele planuri ale vieții
mele. Nu m-aș simți împlinită
fără unul dintre ele, așa că am
încercat întotdeauna să le îmbin
cât mai armonios. CITR este parte
din familia mea și așa a fost
dintotdeauna, mai ales având în
vedere că lucrez alături de soțul
meu și cu unii dintre cei mai buni
prieteni. Așa că timp se găsește
pentru toate, doar să vrei să-ți faci. 
Recunosc că pe mine mă las cel
mai adesea pe ultimul plan, așa
că dacă tânjesc uneori după ceva,
asta ar fi câteva ore de liniște
doar pentru mine. Însă,
organizată fiind cum spuneam, cu
o programare bine plasată în
agendă reușesc mereu să îmi
satisfac și nevoia asta de
relaxare. E foarte important să ai
și timp liber, pentru că astfel
reușești să te refaci și să mergi
mai departe. 

Călătoriile se numără printre
pasiunile dumneavoastră, ce
loc special v-a impresionat cel
mai mult?

Îmi place într-adevăr să
călătoresc și recunosc că acum,
fiind din nou însărcinată, mă
gândesc deja cu resemnare că
vara aceasta voi fi mai imobilă
decât de obicei. Sunt o persoană
solară, aşa că cel mai mult iubesc
vacanţele cu mult soare, mare şi
plaje sălbatice. Fără să am
neapărat un top în minte, pot
spune spontan acum despre
Coasta de Smarald a Sardiniei că
a fost pentru mine un loc cu
adevărat special. O îmbinare
inedită de peisaj sălbatic, exotic,
dar chic în acelaşi timp. E un loc
aproape magic unde să te poţi
regăsi şi să te poţi bucura de
linişte şi freamăt deopotrivă. 

Emiliana Dovan 

Am crescut 
într-adevăr odată cu
compania și nu aș ști
să spun dacă a fost
greu sau nu, pentru
că mi-a plăcut
extrem de mult încă
de la început meseria
mea. Dar îmi
amintesc că erau
perioade lungi când
mergeam dimineața
la birou odată cu
răsăritul soarelui și
mă întorceam acasă
mult după ce el
apunea. Dar când
faci cu pasiune ceea
ce faci, nu simți
oboseala. 

Eu sunt o persoană
foarte organizată și
cred că asta m-a
ajutat mult să îmbin
cu succes, zic eu,
ambele planuri ale
vieții mele. nu m-aș
simți împlinită fără
unul dintre ele, așa
că am încercat
întotdeauna să le
îmbin cât mai
armonios.
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Începând cu anul 2009, litigiile
au câștigat tot mai mult teren,
pe fondul crizei economice. Ce
rol ocupă departamentul de
Litigii și Arbitraj al WOLF THEISS
Rechtsanwälte GmbH & Co KG
în angrenajul societății?

Departamentul de Litigii și Arbitraj
are o contribuție constantă, de
aproximativ 20% din cifra de afaceri
a societății în România.
Avocații noștri își aduc contribuția
și la activitatea de consultanță,
colaborând foarte bine cu alte
departamente pe diverse aspecte
cum ar fi: redactarea clauzelor de
jurisdicție în contractele comer -
ciale, aspecte non-contencioase de
dreptul concurenței, drept
comercial și bancar.

Cum este organizată echipa pe
care o coordonați? Care au fost
momentele cheie în
dezvoltarea departamentului?

În ultimii ani, practica noastră s-a
axat constant pe câteva domenii
bine definite iar structura echipei a
fost gândită pentru a reflecta
această situație.
Astfel, în cadrul echipei există
avocați specializați în construcții și
infrastructură, achiziții publice,
proprietate intelectuală, drept
fiscal, concurență, insolvență,
dreptul muncii. Avocații care
activează în aceste departamente
au, pe lângă specializarea în
procedura civilă, absolut necesară
unui avocat pledant și o
specializare  de drept substanțial în
aceste domenii cum ar fi aceea de
expert în achiziții publice, consilier
de proprietate intelectuală sau
diplome de studii aprofundate
obținute în România și în
străinătate. Litigiile și arbitrajele
comerciale care nu se
încadrează exact în vreunul dintre
aceste domenii precum și

procedurile de executare silită se
repartizează între avocați în funcție
de disponibilitate.
Actualmente, nu avem o separare
între arbitraj și litigii întrucât
dosarele de arbitraj se circumsciu
în general domeniilor de drept
substanțial menționate mai sus iar
avocații noștri  cunosc bine și
procedurile arbitrale.
Momentele cheie au fost înființarea
departamentului odată cu
societatea în 2005 și restructurarea
acestuia în 2009 pe modelul
descris mai sus când am preluat
coordonarea acestuia.

Cum apreciați activitatea
instanțelor după adoptarea
Noului Cod Penal și a Noului
Cod de Procedură Penală?

Implicarea noastră în litigii penale
este limitată la câteva dosare de
criminalitate economică unde
lucram în echipă cu avocați
specializați în drept penal.
Speranța noastră este ca
adoptarea Noului Cod Penal și a
Noului Cod de Procedură Penală,
împreună cu schimbările politice
recente, să dinamizeze și să
îmbunătățească activitatea
instanțelor penale.

Cum vedeți evoluția pieței
litigiilor în următorii ani?

Piața litigiilor va rămâne în
continuare una substanțială.
Consider că pe fondul ineficienței
administrative volumul litigiilor
fiscale nu se va diminua  iar
numărul arbitrajelor în construcții
izvorâte din contracte FIDIC între
beneficiarii autorități publice și
operatorii privați va rămâne
probabil și el constant. Aceeași
evoluție o anticipez și pentru
litigiile din domeniul achizițiilor
publice.
De asemenea, pe fondul crizei
economice, nu cred că va scădea
nici numărul procedurilor de
insolvență și nici al litigiilor
comerciale izvorâte din încălcarea
prevederilor contractuale. 
Un loc aparte îl ocupă investigațiile
Consiliului Concurenței pe diferite
piețe ale produsului care vor
continua să genereze o cerere
constantă de asistență
juridică specializată.

Mircea Fica 

Speranța noastră
este ca adoptarea
noului Cod Penal și a
noului Cod de
Procedură Penală,
împreună cu
schimbările politice
recente, să
dinamizeze și să
îmbunătățească
activitatea
instanțelor penale.

Piața litigiilor va rămâne în
continuare una substanțială
Interviu cu lIgIA PoPESCu, Partner, head of litigation/Arbitration, 
WolF thEISS Rechtsanwälte gmbh & Co Kg



Rădulescu & Muşoi este un
model de start-up, care a
pornit foarte bine la drum,
având o echipă omogenă de
avocaţi şi un portofoliu
valoros de clienţi. Ce rol au
avut doamnele avocat în
organizarea şi succesul noii
societăţi?

Ca în orice organizaţie, şi în
avocatură, doamnele avocat sunt
extraordinar de bine organizate,
lucrează cu multă atenţie şi
dedicare şi răspund prompt
solicitărilor clienţilor. Având în
vedere că inclusiv, la nivelul
partenerilor există un echilibrul
managerial, şi în cadrul
societăţii, doamnele avocat
coordonează cu succes echipe de
avocaţi.

Care sunt pilonii pe care se
axează stilul de business al
societăţii dumneavoastră?

Am avut un obiectiv clar încă de
la început, să ne impunem ca o
societate de avocați cu un număr
de 20 de specialiști tineri,
dinamici şi cu o viziune de
business pe termen lung şi să
intrăm în liga noii generații de
avocați de business. Această
generație răspunde nevoilor
actuale ale clienților şi am
confirmat că putem oferi servicii
juridice de calitate și adaptate
necesităților. 
Urmăm logo-ul nostru <Sharp
Counseling>, care reflectă în
totalitate activitatea noastră. Ne-
am dorit și am confirmat că ne
diferențiem de competitorii noștri
prin atenția deosebită acordată
fiecărei solicitări de suport legal
din partea clienților.

Principalii clienţi ai casei de
avocatură Rădulescu & Mușoi
sunt companiile

multinaționale. Ce semnale
aveți de la acești parteneri?
Au început să reinvestească
sau au încă un comportament
prudent?

Observam încă de anul trecut o
anumită efervescenţă pe piaţă, fie
că avem în vedere companii
naţionale, multinaţionale sau
fonduri de investiţii. Foarte puţin

interes sesizăm însă din partea
companiilor care nu sunt
prezente pe piaţa din România.
Comportamentul l-aş putea
califica ca fiind prudent-moderat,
de tatonare a oportunităţilor
existente pe piaţă. Se lucrează
foarte mult la evaluarea riscului
legal şi fiscal până la
materializarea deciziilor
investiţionale, se negociază
intens fiecare clauză
contractuală şi se tratează cu
maximă seriozitate orice
propunere de afaceri.

Ce le sfătuiti pe tinerele
doamne care doresc să se
îndrepte către avocatură sau
către o altă profesie juridică?

Evident, le sfătuiesc să se
îndrepte spre avocatură, o
meserie foarte potrivită pentru
femei şi care necesită empatie şi
tenacitate. Important este să se
înarmeze cu multă răbdare,
rezultatele se simt remarcate
după mulţi ani de muncă
continuă, să fie conştiincioase şi,
mult mai important, să nu uite să
îşi păstreze feminitatea într-o
lume condusă de bărbaţi într-o
proporţie covârşitoare.

Mircea Fica 

Ca în orice
organizaţie, şi în
avocatură, doamnele
avocat sunt
extraordinar de bine
organizate, lucrează
cu multă atenţie şi
dedicare şi răspund
prompt solicitărilor
clienţilor.

Observăm încă de anul
trecut o anumită
efervescenţă pe piaţă

Interviu cu RoxAnA MuşoI, Managing Partner, Rădulescu & Mușoi

Rădulescu & Muşoi este o prezenţă proaspătă pe piaţa avocaturii de business din România, fiind
înfiinţată în decembrie 2013. Bazele casei de avocatură au fost puse de doi parteneri : Roxana Muşoi
şi Mihai Rădulescu. În luna noiembrie a anului trecut li s-a alăturat, cu funcţia de Partener, Marius
Iosif. Echipa, formată din 20 de avocaţi, oferă consultanţă în domenii ca: Energie şi Resurse naturale,
Servicii Financiare, Sănătate şi Farmaceutică, Infrastructură şi transport, Manufactură şi Servicii
Industriale, Imobiliare, Produse de larg Consum şi tehnologie.
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Cum a evoluat societatea
dumneavoastră de
avocatură în anul 2014?

În anul 2014 am avut parte de
multe provocări şi modificări ale
structurii organizatorice a
societăţii noastre, benefice
desigur atât pentru business-ul
nostru cât şi pentru serviciile pe
care le oferim clienţilor noştri.
O astfel de provocare care a dus
desigur şi la o modificare de
structură în cadrul societăţii
noastre, prin mărirea
departamentului de consultanţă
în domeniul Resurselor Umane,
a fost  licitaţia la care am
participat alături de societăţi de
prestigiu din acest domeniu
pentru una dintre cele mai
puternice companii de teleco -
municaţii din România. Am
câştigat această licitaţie datorită
serviciilor integrate pe care le
oferim şi profesionalismului pe
care îl demonstrăm ori de câte
ori este nevoie, fiind alături de
clienţii noştri şi găsind cele mai
eficiente şi benefice soluţii. 

Ce obiective de dezvoltare
aveți în următoarea peri oa -
dă? Ce domenii de expertiză
doriți să dezvoltați?

Începând cu anul 2013, după o
perioadă de dezvoltare şi
acumulare din toate punctele
de vedere (resurse, proiecte,
notorietate), Lupu & Partners a
urmat o perioadă de consoli da re,
în care dezvoltarea echipei,
retenţia resurselor umane şi
organizarea internă a procese lor
au fost principalele preocupări.
De asemenea, în 2014 s-a mărit
şi echipa, prin cooptarea unor
profesionişti cu o experienţă
remarcabilă în sectorul
Fondurilor Europene şi al
Achiziţiilor Publice, aceste două

domenii fiind cele pe care dorim
să le dezvoltăm în cursul
acestui an şi în 2016.
În acest an, pe lângă restul
proiectelor deja începute,
avem un  proiect nou pe care
îl vom finaliza până la sfârşitul
anului, în domeniul serviciilor
de property management. La

acest moment suntem
aproape de semnarea  unui
contract de consultanţă cu  un
fond de investiţii din Italia care
doreşte să îşi dezvolte
afacerea şi pe piaţa imobiliară
din România,  urmând să facă
o  investiţie de peste 10
milioane de euro. Astfel, pe o

piaţă destul de fragilă în ceea
ce priveşte externalizarea
serviciilor de property
management, am reuşit să
câştigăm acest contract,
dovedind fapul că suntem
proactivi şi că ştim să
întâmpinăm nevoile clienţilor
noştri cu profesionalism şi
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Consolidăm două noi domenii:
Fonduri Europene 
şi Achiziţii Publice

Interviu cu
RoxAnA luPu,
Managing Partner, 
lupu & Partners
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promptitudine, oferindu–le de
fiecare dată servicii integrate.

Ce le sfătuiți pe tinerele
doamne care doresc să urmeze
o carieră în avocatură?

Profesia în sine este o provocare.
Ca în orice profesie unde vrei să faci
performanţă, este nevoie de sacrificii
pe plan personal, timp mai puţin
petrecut cu cei dragi, timp mai puţin
să-ţi urmezi hobby-urile. Sfatul meu
este să facă din această profesie o artă
şi să tindă mereu spre perfecţiune.

Lupu & Partners a finalizat un
proces elaborat de rebrading.
Prin ce s-a caracterizat acest
proces și ce rezultate a avut?

Anul 2014 a fost unul de creştere
substanţială pentru firma Lupu &
Partners. În primul rând, o astfel de
creştere a avut loc la nivelul porto -
foliului de clienţi, şi de consolidare
a relaţiilor cu cei existenţi.
Acest proces de rebranding l-am
început la sfârşitul anului 2013.
Procesul de rebranding a marcat
reinventarea identităţii vizuale a
firmei şi a vizat regândirea strate -
 giei de poziţionare a firmei pe piaţă.
Pentru a face parte din rândul
firmelor de top, o companie trebuie
să aibă o imagine care să denote
profesionalism şi credibilitate. Din
acest motiv, Lupu & Partners şi-a
format o imagine în strânsă legă tu -
ră cu personalitatea şi perspectivele
de creştere ale brandului.
Rebrandingul a fost pasul necesar
pentru a pune în aplicare strategia
de business pe termen lung, ce
presupune extinderea domeniilor de
expertiză, a numărului de clienţi şi
mărirea echipei de avocaţi.

Ce efect au avut Noul Cod
Penal și Noul Cod de Procedură
Penală asupra clienților pe
care-i reprezentați în instanțe?

Noua legislaţie în materia penală,
respectiv Noul Cod Penal şi Noul
Cod de Procedură Penală, care s-a
aplicat de la 1 februarie 2014, a
avut şi va avea un impact pozitiv
asupra business-urilor, deoarece
transmite un semnal serios în
mediul de afaceri.
Dacă organele judiciare vor reuşi să
transpună în practică principiile
care stau la baza noilor reglemen tă ri,
peste câţiva ani vom putea constata
efecte benefice în toate domeniile
societăţii româneşti (economic,
social, cultural, juridic etc.). Traver săm
o perioadă cu puternice modificări
legislative, care îşi vor lăsa
amprenta asupra întregii societăţi. 

În iunie 2015 se aniversează 20
de ani de când a intrat în
vigoare Legea 51 din 1995
privind organizarea şi exerci -
tarea profesiei de avocat. Cum
vedeți evoluția acestei profesii
liberale în anii următori?

În funcţie de caracteristicile de
context ale viitorului în care vor
acţiona avocaţii şi cu care se va
confrunta profesia, se impune a se
verifica dacă semnele identităţii
profesionistului –  avocat şi
problemele majore ale existenţei
acestuia, la care se raportează
reperele şi informaţiile esenţiale
privind evoluţia profesiei pe plan
mondial, îşi pun amprenta asupra
aşteptărilor avocatului român.
Avocaţii trebuie să-şi asume rolul
de agenţi ai schimbării în
repoziţionarea profesiei în societate.
Evoluţia profesiei de avocat în
România s-a făcut după intrarea în
vigoare a Legii nr. 51/1995 privind
organizarea şi exercitarea profesiei
de avocat, prin imitarea evoluţiei
profesiei din alte ţări, sub argu -
mentul permanentizării globalizării.
Evoluţia profesiei a fost şi este pu -
ternic influenţată de inerţia tra di ţiei
profesiei de avocat în România. 

Aţi înființat Academia de
Cursuri Juridice Lupu &
Partners, organizând programe
intensive de pregătire pentru
intrarea în Magistratură, Barou,
Notariat și Școala Națională de
Grefieri. Prin ce se remarcă
aceste cursuri și cum au fost
primite de participanți?

Academia de Cursuri Juridice
Lupu & Partners vine în sprijinul
candidaţilor pentru admiterea în
instituţii cu profil juridic: cursuri
de specialitate bazate pe
programe de pregătire la cel mai
înalt nivel de profesionalism –
Magistratură – INM, Avocatură –
Barou, Şcoala Naţională de
Grefieri, Notariat – în concordanţă
cu standardele şi te matica
concursurilor de admitere.
Remarcând numărul din ce în ce
mai scăzut al concurenţilor admisi
la şcolile postuniversitare cu profil
juridic am hotărât să demarăm un
nou proiect care constă în pregă -
tirea intensivă a celor ce doresc să
urce pe una din treptele profesiei
de jurist: judecători, procurori,
avocaţi, grefieri sau notari.
Ne remarcam in primul rand prin
echipa de lectori. Cursurile sunt
susţinute de cei mai renumiti
lectori practicieni: magistraţi şi
judecători de carieră în activitate,
cadre didactice universitare,
formatori INM, psihologi, fiecare
având o vastă experienţă atât
didactică cât şi practică.
Ţinem cont de părerile tuturor
cursanţilor noştri şi în urma
feedbeck-urilor încercăm să
aducem de fiecare dată
îmbunătăţiri. Până în acest moment
toţi cei care au participat la aceste
cursuri au fost extrem de multumiţi
şi sperăm ca atât eforturile noastre
cât şi cele ale cursanţilor să fie
încununate de succes.

Mircea Fica 

Avocaţii trebuie să-şi
asume rolul de
agenţi ai schimbării
în repoziţionarea
profesiei în societate

Remarcând numărul
din ce în ce mai
scăzut al
concurenţilor admisi
la şcolile
postuniversitare cu
profil juridic am
hotărât să demarăm
un nou proiect care
constă în pregătirea
intensivă a celor ce
doresc să urce pe una
din treptele profesiei
de jurist: judecători,
procurori, avocaţi,
grefieri sau notari.



În primul rând, vă rog să ne
povestiţi despre alegerea
me seriei de avocat. Ce v-a
deter mi nat să alegeţi
această carieră?

Nu-mi amintesc să fi răspuns
de fiecare dată la fel atunci
când, copil fiind, eram
întrebată ce voi face când voi fi
mare. Ceea ce îmi amintesc,
însă, era o permanentă nevoie
de dreptate. Mă revoltau
“must”-urile şi limitele
sistemului în care trăiam şi,
spre disperarea părinţilor mei,
aveam întotdeauna luări de
poziţie „nepermise” în
vremurile acelea. Cu toate
acestea, urmând moda
timpului, am dat treapta întâi şi
treapta a doua la un liceu cu
profil real, pregătindu-mă
pentru Facultatea de
Matematică din Timişoara.
Doar că, la începu tul clasei a
12-a, fiind în vizită la  unchiul
meu, fratele mamei, care era
judecător, am ajuns (nici acum
nu-mi amintesc prin ce
miracol) pentru prima dată, în
plină şedinţă, într-o sală de
tribunal. Am fost atât de
fascinată de modul în care se
petreceau lucrurile, încat am
hotărât că o să urmez dreptul. 
Anii următori nu au fost decât
o confirmare a bunei alegeri pe
care o făcusem. Nu m-am
încumetat însă sa fiu judecător.
Am şi acum convingerea că
pentru a pronunţa o hotărâre
corectă, care să facă într-
adevăr dreptate, nu este
suficientă o perfectă
cunoaştere a normelor de
drept, nu este îndeajuns să
citeşti piesele unui dosar şi să
asculţi poziţiile părţilor, trebuie
să ai maturitatea, cunoaştera
şi detaşarea de „a vedea”
dincolo de ceea ce se vede şi,

mai ales, conștiinţa de a-ţi
asuma întru-totul consecinţele
fiecărei hotărâri pronunţate.
Din poziţia de avocat lucrurile
stau oarecum altfel, ai
libertatea de a face absolut tot
ce este posibil pentru
rezolvarea optimă a situaţiei

clientului tău. Poţi să
construieşti, să deschizi noi căi,
să pui universul în mişcare
pentru a ajuta să i se facă
dreptate persoa nei care te-a
ales ca avocat. Este doar o
chestiune de responsabi lit a te,
profesionalism şi determinare.

V-aţi specializat 
mai apoi în procedura 
Curţii Europene a
Drepturilor Omului 
(CEDO), o specializare 
care nu este deloc comună.
De ce aţi făcut această
alegere?
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Aducem experienţa
CEDO în dreptul naţional
Interviu cu DIAnA-ElEnA DRAgoMIR, 
Avocat Fondator,
DIAnA DRAgoMIR şI ASoCIAŢII

DIAnA-ElEnA DRAgoMIR este fondatorea DIAnA DRAgoMIR şI ASoCIAŢII, casă de avocatură care, în ultimii 11
ani, a avut ca principală activitate profesională reprezentarea dosarelor naţionale la CEDo. 2015 a adus însă
schimbări. Astfel, strategia firmei s-a reorientat către domeniul dreptului intern din dorinţa de a aduce CEDo
în dreptul naţional și de a folosi întreaga experienţă a echipei în ceea ce priveşte Curtea Europeană. Acum,
ariile de expertiză sunt organizate pe şase direcţii: litigii, inclusiv malpraxis medical, Comercial, Recuperări
creanțe, Penalul afacerilor, Avocat de familie si Convenţia de la haga.
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Pentru că nu puteam accepta, spre
exemplu, că o hotărâre pronunţată
în temeiul unei legi greşite, care
sfidează până şi elementarul bun-
simţ, rămâne valabilă. Sigur, o
atare hotărâre poate fi legală, dar
nu şi dreaptă. Preocuparea mea
dintotdeauna a fost să găsesc
acele soluţii care să rezolve
lucrurile just şi echitabil. Primii ani
ca practician au fost marcaţi de
câteva hotărâri ale instanţelor
naţionale care, deşi păreau a fi
procedurale şi conforme cu legea,
erau absolut nefireşti. Erau însă
hotărâri definitive, executorii,
irevocabile şi potrivit legii române,
nu mai era nimic de făcut. Şi cum
nu puteam accepta o astfel de
„normalitate”, am început o
căutare asiduă a unor altfel de
soluţii, dincolo de graniţele
sistemului juridic naţional. 

Domeniul este cu siguranţă
unul care nu lasă loc rutinei.
Aţi avut de-a lungul timpului
cazuri de tip “nouvelle affair”,
premiere pentru CEDO, cazuri
care au determinat
schimbarea legislaţiei în
România, decizii ale Curţii
luate în numai 24 de ore. Care
ar fi cele mai deosebite dosare
pe care le-aţi menţiona?

Provocarea pentru un avocat de
Curte Europeană este dată de
faptul că nu sunt două dosare la
fel. Chiar şi în cauzele repetitive,
evoluţia dosarului la CEDO poate fi
diferită. Dar de aici vine şi puterea
de a schimba lucrurile. CEDO are
reguli stricte, o jurisprudenţă bine
definită, dar şi capacitatea de a
trece peste ele şi de a-şi schimba
propria practică, în cazuri
excepţionale. 
În cei peste 12 ani de Curte
Europeană au fost foarte multe
dosare deosebite, unele conduse
încă din faza naţională, altele doar

în faţa Curţii Europene, ceea ce
face destul de greu răspunsul la
această întrebare.
O să menţionez doar câteva, mai
cunoscute, care au dus la
modificarea legislaţiei naţionale
sau, cum a fost în cauza Knecht,
chiar la modificarea propriei
jurisprudenţe a CEDO, ori la
crearea unei jurisprudenţe
europene, cum s-a întâmplat în
cauza Mateescu. Cu titlu de
exemplu, putem menţiona: prima
condamnare a României care a
determinat modificarea legislaţiei
naţionale privind regimul străinilor
(Lupsa), prima hotărâre de măsuri
interimare luată de CEDO împotri -
va României pentru protejarea
dreptului la viaţă (Knecht), obliga -
rea Statului Român la schimbarea
legislaţiei în materia regimului de
detenţie, urmare a condamnării
pentru încălcarea dreptului la viaţă
(Iorga), prima hotărâre în care
CEDO trimite la Noul Cod de
Procedură Civilă pentru
recuperarea integrală a daunelor
materiale (Sigle), prima hotărâre
de revizuire a unei hotărâri CEDO
în materia dreptului de proprietate
(Aectra), obligarea Statului Român
la schimbarea legislaţiei astfel
încât să permită practicarea,
simultan, a profesiei de medic şi a
celei de avocat (Mateescu). 

DIANA DRAGOMIR ȘI
ASOCIAŢII a început anul 2015
cu un site actualizat, un nou
statut și cu elemente
modernizate de identitate
vizuală, schimbări care au
rolul de a susține dezvoltarea
Casei de avocatură și în
domeniul dreptului național.
De ce aceste schimbări? Pe ce
domenii vă veţi concentra în
continuare activitatea?

În ultimii 11 ani, principala noastră
activitate profesională a fost aceea

de a duce dosare naţionale la
CEDO şi de a obţine la CEDO
soluţiile pe care clienţii noştrii nu
reuşeau să le obţină la nivel
naţional.
Am considerat că a venit vremea
să aducem CEDO în dreptul
naţional şi folosind întreaga
noastră experienţă de Curte
Europeană, să scurtăm drumul şi
să obţinem soluţiile pe care şi le
doresc clienţii noştri chiar la noi
acasă. 
Din acest motiv, într-o echipă de
profesionişti, avocaţi şi experţi,
oferim şi în dreptul naţional
servicii integrate de avocatură
calificată, eficiente şi
personalizate, orientate spre
client, atât pe linie de consultanţă,
cât şi pe linie de reprezentare în
instanţă şi în relaţia cu autorităţile
pentru protejarea şi valorificarea
unei extinse arii de drepturi,
organizate pe şase direcţii: Litigii,
inclusiv Malpraxis medical,
Comercial, Recuperări creanțe,
Penalul afacerilor, Avocat de
familie și Convenţia de la Haga.
Şi, spre marea mea bucurie, avem
tot mai des câştig de cauză, în
dosare care păreau fără speranţă
în sistemul nostru clasic de drept,
dovadă că, în situaţii cheie,
expertiza de Curte Europeana face
diferenţa.

Ce calităţi consideraţi că v-au
fost de ajutor în ascensiunea
profesională? 

În primul rând, atitudinea.

Cât de greu este de atins
echilibrul între viaţa
profesională şi cea personală?

Pentru mine este o permanentă
provocare! Şi o permanentă
redimensionare a priorităţilor….

Emiliana Dovan 

Din poziţia de
avocat, ai libertatea
de a face absolut tot
ce este posibil pentru
rezolvarea optimă a
situaţiei clientului
tău. Poţi să
construieşti, să
deschizi noi căi, să
pui universul în
mişcare pentru a
ajuta să i se facă
dreptate persoanei
care te-a ales ca
avocat. Este doar o
chestiune de
responsabilitate,
profesionalism şi
determinare.

Provocarea pentru
un avocat de Curte
Europeană este dată
de faptul că nu sunt
două dosare la fel.
Chiar şi în cauzele
repetitive, evoluţia
dosarului la CEDo
poate fi diferită. Dar
de aici vine şi
puterea de a schimba
lucrurile. CEDo are
reguli stricte, o
jurisprudenţă bine
definită, dar şi
capacitatea de a
trece peste ele şi de
a-şi schimba propria
practică, în cazuri
excepţionale. 
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Practicaţi avocatura de 11
ani, timp în care tehnologia,
stilul de lucru şi menta lită ţi le
au evoluat foarte mult. Care
sunt principalele realizări
ale dumneavoastră şi ale
echipei pe care o coordonaţi?

În urmă cu 11 ani când am păşit
pentru prima dată în avocatură,
am găsit un domeniu în care nu
existau avocaţi “specializaţi” ,
astfel că majoritatea avocaţilor
erau angajaţi atât în dosare
penale cât şi în dosare civile,
comerciale. Am intrat în
domeniul avocaturii alături de
maestra mea, căreia îi port şi
acum respectul cuvenit pentru
tot ce am învăţat de la
dumneaei. Eram mândră să
stau lângă ea în sălile de
judecată, în timp ce îşi exercita
mandatul încredinţat de diferiţi
clienţi.  De la maestra mea am
învăţat să respect clientul care
mi-a încredinţat un mandat şi
să depun toate eforturile spre
a-i asigura cea mai bună
apărare a intereselor sale. 
Mi-am desfăşurat activitatea ca
titular de Cabinet de Avocatură,
iar începând cu anul 2012, ca
urmare a evoluţiei numărului de
cauze încredinţate de clienţi, am
pus bazele unei colaborări cu
mai mulţi avocaţi, fapt ce mi-a
permis să îmi exercit profesia în
calitate de avocat coordona tor
al Societăţii Profesionale de
Avocatură “Rotaru şi Asociaţii”.  
Stilul de lucru şi metodologia
folosită în derularea activităţii
mele ca avocat în primul rând şi
apoi ca avocat coordonator al
echipei mele, au evoluat în cei
11 ani de activitate. Astfel, în
prezent, nu ne limitam doar la
pregătirea dosarelor şi prezen -
ta rea în sala de judecată în scopul
susţinerii cauzelor încredinţate
de clienţii noştri. Încercăm să

păstrăm o legătură transpa -
rentă cu toţi clienţii noştri,
informându-i constant despre
acţiunile întreprinse în fiecare
dosar ce ne-a fost încredinţat. 

Ce efect au avut Noul Cod
Civil şi Noul Cod de
Procedură Civilă asupra
clienţilor pe care-i
reprezentaţi în instanţe?

Intrarea în vigoare a noilor
coduri a produs o avalanşă de

schimbări care au afectat toate
persoanele, fie ele fizice sau
juridice. Astfel, toate relaţiile
comerciale au avut de suferit ca
urmare a necesităţii adaptării la
noile prevederi legale. Ne-am
sfătuit clienţii să acorde o
importanţă deosebită sectorului
de aşa zisa securizare a
creanţelor în raport cu proprii
lor clienţi. În acest sens am
identificat noi clauze
contractuale care să vină în
ajutorul clienţilor noştri şi să

asigure acestora garanţii în
recuperarea debitelor în situaţia
neplăcută a neîndeplinirii
obligaţiilor contractuale de
către debitorii acestora. 
În mod special, Noul Cod de
Procedură Civilă a adus un plus
de valoare situaţiilor în care se
ajunge în faza de executare
silită. Astfel, noua reglementare
juridică asigură o mai bună
delimitare a actelor care
reprezintă titluri executorii în
lumina Noului Cod de
Procedură Civilă. 
Actualizarea Codului de
Procedură Civilă a vizat
modernizarea instrumentelor
folosite pentru demararea
procesului de judecată (precum
introducerea modalităţilor
electronice de înştiinţare), dar şi
o restructurare radicală a
derulării etapelor procesului
civil. Paşii necesari punerii în
curs a judecăţii sunt încadraţi
într-o schemă care
reglementează termenele
maxime în care pot fi depuse
documentele necesare, iar
desfăşurarea procesului
propriu-zis se va face în baza
unui grafic estimativ care va
cuprinde atât durata
aproximativă a procesului, cât şi
modalitatea de administrare a
probelor. Astfel, se urmăreşte o
finalizare cât se poate de rapidă
a procesului, oferind totodată
transparenţă în ceea ce priveşte
un termen final estimativ. O altă

Echipa noastră 
este în permanentă
perfecţionare şi extindere
Interviu cu MăDălInA RotARu, Managing Partner, Rotaru şi Asociaţii 
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încercare de eficientizare
constă în mutarea unei părţi
importante din activităţile
procedurale în camera de
consiliu, cum şedinţele publice
presupun o îngreunare peste
măsură a procesului de
judecată per ansamblu. Se
introduce un element de
noutate şi în ceea ce priveşte
calea de atac – anume că
exercitarea acesteia se va
putea face într-un termen de
maximum 30 de zile de la
comunicarea hotărârii care se
atacă (faţă de termenul de 15
zile menţionat în vechiul Cod),
atât pentru căile de atac
ordinare, cât şi pentru cele
extraordinare. Competenţa
tribunalelor este mărită şi prin
conferirea statutului de primă
instanţă, constituind astfel o
posibilitate reală de a duce
spre soluţionare în faţa Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie
cazurile ce ţin de competenţa
acesteia. Aşadar, schimbările
de Procedură Civilă pe care
actualul Cod le implementează
au ca obiectiv comun o mai
bună exercitare a justiției, atât
în interesul părţilor implicate,
cât şi ân cel al instanţelor jude -
că toreşti. Prin aceste modificări,
actualul Cod încearcă să eli mi ne
unele demersuri birocratice
învechite, dar şi să transforme
procesul de judecată într-unul
transparent, orientat către
soluţii rapide şi legitime.

Cum apreciaţi pregătirea
judecătorilor şi volumul de
încărcare al acestora cu
dosare?

În activitatea noastră zilnică
suntem direct afectaţi de solu -
ţiile pronunţate în instanţele
de judecată. Avem clienţi din
nume roase domenii de

activitate şi în acest fel avem
posibilitatea să constatăm în
propriile dosare gradul de
implicare al fiecărui judecător
în aflarea adevărului şi
aplicarea corectă a legilor
speciale ce cârmuiesc
diferitele relaţii comerciale
deduse judecăţii. Este
adevărat că atunci când te
adresezi ins tan ţei cu o cerere
de chemare în judecată,
pretenţia fiecărei părţi şi
speranţa fiecărui avocat este
ca judecătorul căruia i-a fost
repartizată cauza să cunoască
toate legile aplicabile
diferendului dedus judecăţii.
Nu de puţine ori am fost în
situaţia de a constata faptul că
unii judecători nu sunt deloc
familiarizaţi cu anumite legi
speciale aplicabile unor
domenii de activitate cum ar fi
cel al sănătaţii, cel al energiei
electrice, cel al construcţiilor,
al achiziţiilor publice. În
fiecare situaţie în care
judecătorul se confruntă cu un
dosar în care trebuie să
soluţioneze o relaţie
comercială dintr-un domeniu
economic mai rar întâlnit în
jurisprudenţa românească,
abilitatea fiecărui avocat din
cadrul societăţii noastre este
de a expune esenţa litigiului şi
legile aplicabile acestuia. În
acest fel, putem să fim siguri
că judecătorul chiar va analiza
întreg cadrul legal de natura
să fie utilizat în soluţionarea
litigiului cu care a fost investit.
Maeştrii noştri nu foloseau în
tehnica redactării cererilor de
chemare în judecată sau în
notele scrise citate din actele
normative pe care îşi înte me -
iau pretenţiile, însă în prezent
această tehnică devine din ce
în ce mai utilă având în vedere
şi tendinţa de expansiune

legislativă la care asistăm.
Citatele din actele normative
aplicabile obiectului litigiului
au devenit o măsură de sigu -
ranţă în ultima perioadă, pe
fondul inexistenţei unei
practici unitare la nivel
naţional a instanţelor de
judecată, dar şi pe fondul
inexistenţei unei stabilităţi din
punct de vedere legislativ la
nivel naţional. 

Care sunt atuurile
societăţii dumneavoastră de
avocatură? 

Societatea noastră se află în
continuă dezvoltare, dorind în
permanenţă perfecţionarea şi
creşterea gradului de impli -
care în soluţionarea diverselor
cauze preluate, apelând, după
caz, la colaboratorii din ţară.
Pe această cale, asigurăm
soluţionarea unui volum mai
mare de cauze prin
reprezentarea societăţii în
teritoriu, economisind timp şi
resurse financiare în vederea
maximizării eficienţei în redac -
tarea şi susţinerea cererilor în
faţa instanţei. Societatea noas tră
dispune de resursele materiale
şi de personal pentru a putea
asigura reprezentarea în
teritoriu a clienţilor ce ne-au
încredinţat mandatul de
reprezentare. Avocaţii noştri se
remarcă pe lângă activitatea
din cadrul birourilor noastre şi
prin participarea la conferinţe
şi stagii de pregătire profe -
sională, astfel încât echipa
noastră este în permanentă
perfecţionare şi extindere. 

Pe ce se bazează strategia
de dezvoltare a societăţii
dumneavoastră? Ce
departamente intenţionaţi
să dezvoltaţi?

Pe fondul înmulţirii numărului
cauzelor ce au ca obiect
“procedura insolvenţei”,
societatea noastră îşi propune
să puna accent pe dezvoltarea
departamentului de Insolvenţă
pentru a putea face faţă
tuturor solicitărilor clienţilor
noştri. În general, clienţii
noştri deţin calitatea de
creditori în procedura
insolvenţei, fapt ce ne permite
să prezentăm întreaga
strategie propusă de echipa
noastră în ceea ce priveşte
posibilitatea recuperării de
creanţe în cadrul procedurii
insolvenţei. 

Cum apreciaţi actualul
nivel al concurenţei în piaţa
avocaturii de business?

În zilele noastre, concurenţa în
piaţa avocaturii de business
este foarte mare, fiind
necesară o continuă pregătire
şi perfecţionare pentru a putea
face faţă valului uriaş de noi
societăţi şi de cabinete
apărute de la un an la altul. 
Totodată, se impune depăşirea
prejudecăţilor existente în
societatea românească potrivit
cărora numai societăţile
renumite ce deţin un număr
mare de avocaţi pot obţine
performanţă şi oferi calitate
deosebit de ridicată în privinţa
serviciilor prestate.
Noi dorim să demonstrăm
faptul că şi o societate mai
puţin cunoscută, dar având în
structura ei persoane capabile
şi responsabile, poate face faţă
cerinţelor unei societăţi
moderne, în continuă
schimbare, raportat la
diversitatea situaţiilor ivite în
practică.

Mircea Fica 
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Cum apreciaţi evoluţia din
ultimii ani a societăţii de
avocatură pe care o
coordonaţi?

O  perioadă de creştere
accentuată –ca şi număr de
avocaţi şi clienţi  -  urmată de o
consolidare a echipei. 
O evoluţie în ceea ce priveşte
principalul nostru atu – echipa
unită, care împărtăşeşte
dragostea faţă de profesie şi
dorinţa de perfecţionare.
Aceasta se reflectă în relaţia cu
clienţii cu care continuăm
colaborările de peste 10 ani,
câştigând în acelaşi timp
încrederea şi fidelitatea altora,
pe care o apreciem şi ne-o
dorim în continuare. Suntem
conştienţi că o putem menţine
doar crescând permanent
nivelul de pregătire şi
menţinand cel puţin aceleaşi
standarde de comunicare ce ni
i-au adus alături. 

Care este stilul dumnea -
voastră de leadership?
Cum se împacă rolul de
avocat pledant cu cel de
manager al unei societăţi
de avocatură importante
din Cluj-Napoca?

Dacă e să ne raportăm la una
din clasificările consacrate - o
combinaţie între stilul directiv,
pe liniile importante, şi
consultativ, raportat la

metodele de aplicare. Deciziile
majore în evoluţia societăţii de
avocatură sunt luate cu
consultarea tuturor avocaţilor –
pentru că ne privesc pe toţi,
mai ales cele ce implică
investiţii în idei şi colegi noi.
Riscurile inerente ni le asumăm
- însă prin atenţia constantă
faţă de feed-back-ul clienţilor şi
rezultatele financiare reuşim să
avem mult mai multe succese
decât dezamăgiri – inerente şi
acestea din urmă.
Referitor la rolul de avocat ple -
dant versus manager – acest
raport se traduce prin mai
puţine cauze în instanţă şi mai
multă susţinere în pregătirea
pledoariilor colegilor mai tineri.
Aceasta pentru că  - încă -
organizarea şedinţelor de
judecată implică mult timp de
“aşteptare”  - pe care nu mai
îmi pot permite să-l aloc. Îmi
doresc şi reuşesc să susţin
cauze – dar mai rar.
Compensaţia o reprezintă
satisfacţia de a vedea cum se
dezvoltă colegii sub ochii noştri
-  nu o dată am simţit o
realizare personală în câte-o
pledoarie convingătoare a
asociaţilor mai tineri, soldată cu
rezultatul dorit.

Cum apreciaţi dezvoltarea
avocaturii de business în
judeţul Cluj şi aportul doam -
nelor la evoluţia aces tui
corp profesional de elită?  

Avocatura de business a
început să prindă aripi şi în
Cluj-Napoca, mai ales în ultimii
ani. Clienţii simt necesitatea
asistenţei juridice permanente
în contextul dezvoltării
afacerilor proprii. Aceasta a dus
la maturizarea profesiei atât din
punct de vedere juridic cât mai
ales al înţelegerii afacerii
clientului – avocatul devenind
astfel un partener necesar.
În ceea ce priveşte aportul
doamnelor avocat - câtă vreme
acţionează cu profesionalism,
seriozitate şi implicare în
problema juridică a clientului,
nu există o diferenţă - şi nici nu
ar trebui să fie altfel.

Ce le sfătuiţi pe tinerele
doamne care doresc să se
îndrepte către avocatură
sau către o altă profesie
juridică?

Se subînţelege că e imperios
necesară pregătirea
temeinică. Dar nu e suficientă.
Trebuie să reflecteze foarte
bine asupra chemării pentru
această profesie - frumoasă,
care îţi aduce satisfacţii pe
care nu le găseşti altfel dar ...
Trebuie să îţi placă oamenii, să
te intereseze cu adevărat
problemele acestora, să îţi
doreşti să te implici şi să-ţi
asumi responsabilitatea pe
care o ai din momentul în care
clientul ţi-a acordat încrederea

lui. Poate pentru avocat este
doar o altă cauză  -însă pentru
client este o problemă de viaţă,
cu care se întâlneşte  -
probabil - o singură dată.
Pentru client relaţia cu
avocatul său este similară cu
relaţia pacient – medic  -
păstrând proporţiile şi
specificul. Cu aceeaşi nelinişte
cu care tu însuţi mergi la
medic vin şi clienţii la avocat -
cu probleme de care depinde
afacerea, bunăstarea lor, viaţa
personală – sau, şi mai dificil –
viitorul copilului în cazurile
delicate. Este înşiruirea pe
hârtie a unui diagnostic sec,
neexplicat, de natură a te
linişti? La fel trebuie să înţelegi
tu, avocat, clientul - pentru a-i
explica atât problema cât şi ce
poţi face pentru el. Şi mai ales
dacă nu poţi face tu să ai
responsabilitatea de a-l
trimite la un coleg  specializat
-  sau cel puţin să te consulţi
cu un altul. Ceea ce ne dorim
cu toţii de la medici. Însă
pentru aceasta trebuie să
renunţi  - daca e cazul  - la
orgolii (şi la o sumă de bani)
primând interesul persoanei
care îşi pune încrederea în
mâinile tale. Dacă poţi să o
faci –este primul pas  -
esenţial - pentru succesul în
această profesie. Restul vine
de la sine.

Mircea Fica 

Principalul nostru atu 
este echipa unită
Interviu cu luIzA BuDuşAn, Managing Partner, Buduşan şi Asociaţii
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Ați înființat Vass Lawyers
în plină criză economică,
urmând să aniversați în
curând 7 ani de activitate.
Care au fost principalele
realizări și pe ce se bazea -
ză strategia de dezvoltare
în următoarea perioadă?

Într-adevăr, VASS Lawyers este
dovada vie a faptului că dacă
ești un bun profesionist, dedicat
și perseverent, poți pune bazele
unei firme solide chiar și în
plină criză economică.  Ne-a
ajutat faptul că am pornit la
drum cu o strategie clară,
oferind servicii specializate în
domeniul achizițiilor publice și
parteneriatelor public private.
În plus, avocații VASS Lawyers
au fost întotdeauna cei care au
asigurat avantajul competitiv și
au făcut performanță.
La aproape șapte ani de la în fiin -
țare, cea mai mare reali za re
rămâne consolidarea firmei
într-un mediu economic instabil
și recunoașterea internațională
a rezultatelor obținute de
echipa VASS Lawyers. Un
exemplu în acest sens este
faptul că, în ultimii trei ani,
Legal 500 ne-a poziționat ca
firmă de top în domeniul
achizițiilor publice și PPP din
România, caracterizându-ne
drept o „echipă “dinamică și
excepțională”, apreciată pentru
“cunoștințele vaste și abordarea
prietenoasă” care devine rapid

un competitor important în
proiecte de anvergură”. 
Gândindu-mă la reușite, nu aș
omite diversificarea portofo liu -
lui de servicii, o mare provocare
în contextul în care ne-am
lansat ca firmă de nișă, sau
implicarea în proiecte de mare
anvergură a căror valoare
depășește 400 de milioane de
euro. Am ajuns să concurăm
direct firmele din „big league”
și nu numai prin expertiza în
achiziții publice, ci și prin prac -
ticile de litigii, contracte sau
concurență și ajutoare de stat. 
În acest moment, ne dorim să
continuăm trendul de creștere
din 2014 care s-a bazat atât pe
numirea unui nou partener, cât
și pe creșterea ponderii
serviciilor oferite companiilor
din industrii precum apărare și
securitate, echipamente
medicale sau alimentar. Gradul
actual de dezvoltare ne permite
să fim flexibili și să ne adaptăm
rapid la orice cerințe noi
impuse de piață. 

Cum apreciați evoluția sec to -
 rului de achiziții publice în
țara noastră? Ce poten țial
de dezvoltare are acesta?

Evoluția achizițiilor publice este
direct influențată de modifică -
rile legislative și de nivelul
investițiilor. Din acest punct de
vedere, anul 2014 a fost unul
dificil și imprevizibil, deoarece

ambii factori ar fi putut să
conducă, cel puțin teoretic, la
reducerea volumului de
activitate în achiziții publice. 
Pe de o parte, investițiile au
cunoscut o reducere drastică și,
pe de altă parte, s-au introdus
sancțiuni pecuniare severe
pentru operatorii economici
care formulează contestații. Cu
toate acestea, am continuat să
formulăm plângeri și contestații
în numele clienților noștri, dar
și sesizări în fața Comisiei
Europene. Deși, pe fondul
anului electoral, s-a simțit o
diminuare a volumului de
muncă aferent proiectelor de
achiziții publice din infrastruc -
tură, aceasta a fost compensată
cu o creștere semnificativă în
domeniile apărării și securității,
a echipamentelor medicale sau
în domeniul alimentar.
În lumina recentei decizii a
Curții Constituționale prin care
s-a recunoscut neconstituțio -
na litatea reținerii ope legis a
garanției de bună conduită de
către autoritatea contractantă,
este posibilă revigorarea sub -
stanțială a litigiilor de achiziții
publice. Cred însă că această
revigorare se va face simțită cu
adevărat de abia înspre toamnă. 

În ultimii ani ați extins
programul VASS Lawyers
Academy. Care sunt
calitățile pe care trebuie să
le aibă un tânăr avocat

pentru a putea intra în
echipa dumneavoastră?

VASS Lawyers Academy este
modul prin care am ales să
susținem și să ne implicăm
activ în pregătirea viitorilor
avocați. Cred că este foarte
important să îi ajutăm pe
studenți să înțeleagă ce
înseamnă avocatura în viața
reală, să îi ajutăm să facă
legătura între teorie și practică
încă de pe băncile facultății și,
de ce nu, să oferim șanse de
afirmare tinerilor cu care ne
vom întâlni pe piața avocaturii
în următorii ani. Tocmai de
aceea ne și bucură succesul
programului care crește și se
diversifică de la an la an. 
În plus, studenții la Drept nu
sunt singurii beneficiari. La
rândul nostru, câștigăm noto -
rietate în rândul viitorilor avo -
cați și înțelegem mai bine tren -
dul impus de noile generații. De
altfel, fiecare ediție a progra -
mului VASS Lawyers Academy
a condus la recrutarea a cel
puțin unui avocat, selecția ți -
nând cont de potențialul dovedit
în cadrul stagiilor, pre gă tirea
academică, entuzias mul,
curiozitatea și pasiunea de care
a dat fiecare dovadă. Numai pe
o astfel de bază soli dă se poate
construi o carieră de succes în
această frumoasă profesie.

Mircea Fica 

Am ajuns 
să concurăm direct
firmele din „big league”
Interviu cu IulIA VASS, Managing Partner, Vass lawyers
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Aţi pus bazele cabinetului 
de avocatură pe care îl
conduceţi în anul 2000. 
Cât de dificil a fost începutul
de drum şi cum aţi descrie 
cei 15 ani de activitate?

Am început activitatea în acest
domeniu în 1996. Sunt aproape 
20 de ani de profesie, de realizări,
de provocări, de lecții asumate 
și învățate. După perioada 
firească de stagiatură, am
colaborat pentru o scurtă
perioadă de timp cu un cabinet 
de avocatură. Firea mea
independentă m-a determinat să
pun bazele unui cabinet al meu,
pe care să îl conduc după propria
viziune și propriile convingeri.
Cât despre începutul de drum,
acesta a fost dominat  de
optimism, de efervescență și
pasiune, de încredere în propriile
forțe și în justiție, dar și de
îndrăzneala tipică tinereții. 
Echipa s-a extins și consolidat în
timp. După entuziasmul
începutului, ne-am îndreptat
treptat spre maturitatea
profesională care a adus mai mult
echilibru, rațiune, acceptarea și
asumarea soluțiilor. Cu alte
cuvinte, măsură în toate și
așezare din toate punctele de
vedere.   
Au fost 15 ani de activitate a
cabinetului și în curând 20 de ani
de profesie trăiți la maxim, în care
devotamentul și implicarea totală
în fiecare cauză au stat la baza
demersurilor noastre și, mai ales,
a relației pe care am construit-o
cu clienții noștri.
Îmi place enorm această profesie
și o practic cu dăruire și cu bun-
simț. În esență, Dreptul reprezintă
100% bun-simț, iar atunci când ți
se pare că nu găsești soluția,
trebuie să apelezi întotdeauna la
bunul-simț. Acolo se află
răspunsul. 

În esență, 
Dreptul reprezintă 100%
bun-simț
Interviu cu AlInA MARIA nIStoR, Fondator AM nistor - Cabinet de Avocatură

AlInA MARIA nIStoR, Fondator AM nistor - Cabinet de Avocatură, şi-a început activitatea în anul
1996. Spune despre cei 15 ani de activitate a cabinetului și despre cei aproape 20 de ani de profesie
că au fost trăiți la maxim. Începutul de drum a fost dominat  de optimism şi de efervescență, iar
ulterior maturitatea profesională a adus, în cadrul cabinetului de avocatură pe care îl conduce, mai
mult echilibru, rațiune, acceptarea și asumarea soluțiilor.
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AM Nistor oferă consultanţă
într-o gamă foarte variată de
arii de expertiză. Care sunt
domeniile în care înregistraţi
cele mai multe solicitări din
partea clienţilor?

Solicitări vin din toate zonele
dreptului civil, care din punctul
meu de vedere este extrem de
complex și fascinant, în același
timp. Mereu descoperi ceva nou.
Viața oferă situații inedite, care nu
sunt neapărat reglementate juri dic,
dar cărora dreptul civil le găsește,
de cele mai multe ori, soluții.
Achizițiile publice reprezintă
mereu o provocare datorită
multiplelor schimbări legislative,
dar și datorită situațiilor cu care
se confruntă antreprenorii români
participanți sau câștigători ai
procedurilor. 
Un alt domeniu în care suntem
solicitați este cel al dreptului
sportiv, în mod special cel legat
de fotbalul românesc. Activitatea
noastră în această zonă este
legată de problemele cu care se
confruntă fotbaliștii în raport cu
cluburile la care joacă.
Avem expertiză extinsă și în
domeniul dreptului bancar și
suntem mândri că am avut
onoarea de a fi aleși ca avocați în
singura procedură de preluare a
unei bănci străine de către un
investitor român, iar în prezent,
asigurăm consultanță juridică
pentru singura bancă 100%
românească. 

Care au fost cele mai provoca -
toare cazuri cu care v-aţi con -
fruntat de-a lungul timpului,
cazuri pe care aţi reuşit să le
rezolvaţi cu succes? 

Nu mi-a plăcut niciodată să mă
autocalific sau să mă laud. Veștile
bune se transmit totuși către
clienți. De altfel, clientela o aleg

doar din recomandări. Este o
abordare care ne ajută cu
siguranță să ne păstrăm în spațiul
trasat de valorile în care credem
și care ne definesc activitatea. 
Toate cazurile au particularitățile
și partea lor de provocare. Bătălia
ideilor este de departe însă cea
mai incitantă. 
Interesante și provocatoare sunt
cazurile în care te lupți cu
mentalități, cu gândiri înțepenite
în timp. Când îți dai seama că în
urma unui litigiu în care ai luptat
pentru o idee a fost modificată o
lege, cred că poți vorbi despre
succes. Cauzele cu statul român
au fost și rămân provocatoare.
Mize mari, de regulă. Interese și
mai mari.
Cele mai provocatoare spețe sunt
cele în care am câștigat procese
importante (nefiind vorba neapă -
rat despre valori mari) pentru
antreprenori români și pentru
care litigiul s-a dus cu adversari
puternici, case mari de avocatură.
Este o dovadă că astfel de procese
pot fi duse la bun sfârșit cu
succes de firme 100% românești.
Din păcate, o mare pierdere
pentru țara noastră, din punctul
meu de vedere, o reprezintă faptul
că românii par să nu mai aibă loc
la ei acasă. E mare păcat că nu se
promovează valorile românești.
Există oameni de afaceri în țara
noastră cu mult bun-simț, care
respectă regulile jocului, plătesc
taxe și impozite dar, cu toate
acestea, tot ei sunt cei
descalificați. La ora actuală, nu
mai există companie românească
puternică. Industria petrochimică
este de prea multă vreme în
declin, iar infrastructura
românească este realizată în
proporție covârșitoare de firme
străine care, culmea, iau sub
antrepriză antreprenori români
care își asumă, de regulă, toate
riscurile derulării contractelor. 

La fel de interesante sunt și
spețele în care aduci istoria în
realitate - litigiile privind retroce -
dările. O speță foarte provoca -
toare și interesantă o reprezintă,
pentru Năsăud, zona din care
provin, retrocedările privind
averile grănicerești. Un astfel de
exemplu este speța Uniunii
Comunelor Grănicerești Năsăude
cu Primăria Năsăud. Uniunea
pretinde că este succesoarea în
drepturi a fostei Asociații pentru
Administrarea Bunurilor
Grănicerești, motiv pentru care
revendică peste trei sferturi din
orașul Năsăud și peste jumătate
din județ. Ajung până la Cosna
(lângă Vatra Dornei). Din păcate ei
nu sunt ceea ce pretind a fi. Sunt
o societate privată care, repet, din
păcate, nu are nici cea mai mică
legătură cu istoria și cu spiritul
grăniceresc, spirit care se
îndrepta cu preponderență spre
viitor. Principala investiție pe care
o făceau grănicerii, încă din anii
1800, era în copiii lor, în educația
acestora. Dovada acestui lucru o
reprezintă numărul mare de școli
construite în acea vreme, școli în
care învață și astăzi năsăudenii. 
Istorie curată! Ar fi interesant
dacă judecătorii și-ar dedica mai
mult timp să citească ceea ce le
aducem noi. Avocații studiază
enorm, intră în arhive, biblioteci și
cercetează trecutul tocmai pentru
a putea argumenta și susține cu
dovezi cauzele pentru care
pledează. Este un efort de a aduce
în fața judecătorilor toate
informațiile de care aceștia au
nevoie pentru a putea decide în
cunoștință de cauză. 

Ce calități sunt necesare pen tru
a echilibra work-life balance?

Măsură în toate. 

Emiliana Dovan 

Cât despre începutul
de drum, acesta a
fost dominat  de
optimism, de
efervescență și
pasiune, de
încredere în propriile
forțe și în justiție,
dar și de îndrăzneala
tipică tinereții.
Echipa s-a extins și
consolidat în timp.
După entuziasmul
începutului, ne-am
îndreptat treptat
spre maturitatea
profesională care a
adus mai mult
echilibru, rațiune,
acceptarea și
asumarea soluțiilor.
Cu alte cuvinte,
măsură în toate și
așezare din toate
punctele de vedere.   

Îmi place enorm
această profesie și o
practic cu dăruire și
cu bun-simț. În
esență, dreptul
reprezintă 100%
bun-simț, iar atunci
când ți se pare că nu
găsești soluția,
trebuie să apelezi
întotdeauna la
bunul-simț. Acolo se
află răspunsul. 



În august 2013 aţi devenit
Name Partner, Mareș /
Danilescu / Mareș. Ce a
însemnat pentru dumnea -
voastră această realizare?

Profesia noastră generează
competiții acerbe nu numai la nivel
de recunoaștere profesională ci și a
capacităților manageriale. Lăsând
într-un îndepărtat plan secund
orgoliile care ne caracterizează pe
noi toți, avocații, eu am primit
această recunoaștere ca pe o
provocare, conștientă fiind de rolul
mai mare pe care trebuie să mi-l
asum în cadrul firmei. Pentru mine,
Mareș / Danilescu / Mareș este o a
doua familie și tocmai de aceea
consider că responsabilitatea crește
exponen țial pe măsură ce
“awareness-ul” nostru în piață este
mai mare.
Societatea noastră este cumulul
muncii și dedicației echipei de
avocați coordonați atent de cei 5
avocați parteneri, beneficiind de o
expertiză complementară. Cheia
reușitei noastre este flexibilitatea
dublată de lipsa inerției în
abordarea unor practici care păreau
ușor inacessibile, dar pe care piața
le cere. Mă refer cu precădere la
penalul-economic, de la care avem
un feedback extraordinar în rândul
clienților și o cerere pe care deși
am anticipat-o, continuă să ne
surprindă plăcut.

Aveţi o experiență semnificativă
în avocatura de business și o
implicare în proiecte strategice
a căror valoare cumulată
depășește suma de un miliard
de euro. Cât de dificilă este
gestionarea cerinţelor unor
clienți relevanţi la nivel local și
internaționali?

Oricât de surprinzător ar putea
părea, eu abordez fiecare mandat
cu aceeași rigoare și entuziasm,

indiferent de miza pe care știu că o
are în portofoliul mandatelor noaste.
Această abordare este cea care
generează valoarea adăugată a
serviciilor noastre precum și în -
credere clienților în implicarea mea
personală, nelimitată la coordonare.
Bineînțeles că există proiecte și
clienți dragi mie, care m-au ajutat
să evoluez, dar fără o masă critică a
mandatelor mici, diverse, de zi cu
zi, nu te poți obiectiva și evalua în
ceea ce privește capacitatea de
gestionare a proiectelor de
anvergură, interdisciplinare, care
pun adevărate probleme de drept și
care necesitată, pe lângă o solidă
pregătire profesională și o
capacitate de sinteză și puțin curaj.
Clienții sunt din ce în ce mai
sofisticați, cerințele punctuale se
traduc de multe ori într-un volum

de muncă mare pe care, pentru a
ne menține eficienți, trebuie să
încercăm să-l reducem, în cadrul
următoarelor mandate. Noi nu
urmărim o nișare excesivă a
serviciilor noastre, însă căutăm o
specializare de top în practici și
industrii cum ar fi Corporate/M&A,
Proiecte în Infrastructură, White
Collar Crime, Proprietate Intelec -
tuală, Competition, Servicii Finan -
ciare, Taxe, Litigii/Arbitraje și
Insolvență.

V-aţi specializat de-a lungul
timpului în domenii precum
corporate/M&A, banking &
finance, tax? De ce aţi ales
aceste arii de expertiză?

Nu știu dacă eu am ales practicile
pe care le menționați sau ele m-au
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Cheia reușitei
noastre este
flexibilitatea dublată
de lipsa inerției în
abordarea unor
practici care păreau
ușor inacessibile, dar
pe care piața le cere. 

Abordez fiecare mandat 
cu aceeași rigoare și entuziasm
Interviu cu SIMonA MAREș, Partner,  Mareș / Danilescu / Mareș
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ales pe mine. Mă număr  printre
oamenii care lucrează ceea ce le
place și asta este un mare atu. Am
avut noroc în a avea, de timpuriu,
acces la mandate frumoase și
mentori deosebiți.
Pasiunea mea rămane dreptul
fiscal, poate și datorită pregătirii
economice pe care am dobandit-o
în cadrul facultății de Relații
Economice Internaționale, dar mai
ales fiindcă am avut șansa să învăț
de la niște dascăli și avocați
minunați. În cadrul Garrigues, am
făcut parte din echipa de taxe,
coordonată de profesioniști
adevărați ai departamentului de
fiscal din Madrid. Pasiunea aceasta
încerc sa o transform într-o
practică puternică a Mareș /
Danilescu / Mareș. Nu este o
misiune ușoară fiindcă, deși în
rândul avocaților expertiza nu este
atât de bogată, competitorii
adevărați îi reprezintă Big 4 și cei
desprinși de acolo, care au
business-uri proprii.
Industria serviciior financiare este
cea în care m-am format ca avocat
și în care am avut primul meu
succes într-un proiect de
anvergură. Era vorba de înființarea
în Romania a sucursalei unei
instituții de credit străine. Am
coordonat întreg procesul,
acoperind multe arii de practică și
consider că acela a fost testul pe
care trebuia să-l trec. Toate
mandatele subsecvente nu au făcut
decât să contureze profilul meu în
acest domeniu, care deși
traversează o perioadă de acalmie,
cu certitudine, va reveni în topul
tranzacțiilor, acolo unde îi este și
locul, de altfel.
Practica de Corporate/M&A
reprezintă pilonul principal al
Mareș / Danilescu / Mareș, nucleul
firmei și al expertizei noastre.
Alături de colegul meu, Lucian
Danilescu am construit o echipă
frumoasă și un portofoliu bogat.

În ultimii ani, m-am concentrat pe
proiectele în infrastructură, pe care
ințial le-am găsit anoste însă
percepția s-a schimbat.
Complexitatea acestei industrii
dublată de o legislație care
generează numeroase provocări
clienților reprezintă o muncă cu o
ritmicitate și stabilitate care au
conturat o practica solidă în cadrul
Mareș / Danilescu / Mareș.
Specificul mandatului este cel care
conduce direct la formarea unei
practici, la început. Însă, pe măsură
ce expertiza crește, reciproca
devine valabilă, astfel că practica
puternică și recunoscută ajunge să
genereze clienți noi precum și
extinderea mandatelor primite de la
clienții existenți.

Ce v-a determinat să alegeţi
Dreptul ca specializare? A
existat şi o a doua opţiune? Ce
v-aţi fi dorit să deveniţi dacă nu
avocatura ar fi fost prima
opţiune?

La mine a fost simplu. Am realizat
că nu voi profesa ce am învățat in
cadrul ASE. Nu mi se potrivea. Îmi
plăcea dreptul. Am dat la Facultate
și am reușit. Ulterior am realizat
cât de mult m-a ajutat background-
ul economic.
Așa cum v-am spus, avocatura,
care nu a fost prima mea opțiune, a
devenit profesia mea. Nu aș fi dorit
să practic altceva, vă spun sincer.
Cred că aș fi fost un medic bun, mă
recomandă câteva calități.

Cum vedeți piața avocaturii în
următorii ani?

Asta este o întrebare pe care mi-o
adresam mie însămi și la care nu
aveam un răspuns clar, până de
curând. Acesta nu  a venit ca o
revelație ci ca feedback al unei
analize atente. Spun că avocatura
de business se va atomiza în jurul

industriilor mai mult decât al
practicilor. Expertiza pe care avocați
din generația mea o vor consolida
într-un timp mai scurt decât
competitorii, în industrii de maxim
interes pentru piața din România va
constitui atu-ul principal. Elita și
serviciile de top se vor regăsi din ce
în ce mai pregnant în casele de
avocatură mici și mijlocii, care vor
reuși o super specializare la nivel
de 3-4 practici. Nu știu cât de
accelerat va fi acest proces, însă
știu sigur că trebuie să ni-l
asumăm.

Ce sfaturi le-ați oferi
doamnelor avocat aflate la
început de carieră? Ce calități
sunt necesare pentru un
parcurs profesional frumos?

Avocatura este o profesie foarte
frumoasă însă cred că nu potrivită
oricărui profil. Trebuie multă
stăpânire de sine, mult
pragmatism și echilibru, dozare a
energiilor și o eficiență în
managementul timpului și al
calităților personale. Eu nu le dețin
nativ pe toate, pe unele le-am
deprins ușor, pe altele mi le impun.
Pe colegele mele aflate la început
de drum, le sfătuiesc să încerce și
să reușească pe cât posibil, o
obiectivare a propriilor capacități și
să caute munca într-un mediu cu
oameni de calitate. Nu toți avocații
buni sunt și oameni buni.

Cum echilibraţi balanţa
activitate profesională/timp
liber? Cu ce vă face plăcere să
vă ocupaţi timpul atunci când
nu sunteţi  Name Partner-ul,
Mareș / Danilescu / Mareș?

Călătoresc împreună cu familia
mea și iubesc arta în toate
manifestările ei. 

Mircea Fica

Avocatura este o
profesie foarte
frumoasă însă cred
că nu potrivită
oricărui profil.
trebuie multă
stăpânire de sine,
mult pragmatism și
echilibru, dozare a
energiilor și o
eficiență în
managementul
timpului și al
calităților personale.
Eu nu le dețin nativ
pe toate, pe unele 
le-am deprins ușor,
pe altele mi le impun.

DESPRE 
MAREș / DAnIlESCu / MAREş

Mareș / Danilescu / Mareș este
una dintre cele mai dinamice
societăți de avocatură de busi-
ness din România, înființată de
avocați care și-au dobândit ex-
pertiza solidă în societăți locale
și internationale. Avocații
parteneri au asistat cu
precădere corporații inter-
naționale și antreprenori locali
de anvergură în proiecte de
fuziuni și achiziții, drept bancar
și financiar, arbitraje și litigii
internationale, white collar
crime, concurență și propri-
etate intelectuală, insolvență,
dreptul muncii și drept fiscal.
Asociații fondatori ai Mareș /
Danilescu / Mareș sunt impli-
cati în mod substanțial în activ-
itatea profesională curentă a
societății, oferind clienților
asistență juridică și consul-
tanță în domenii precum asig-
urări, industria auto, banking,
piețe de capital, energie, FMCg,
infrastructură, mediu, media,
real estate și telecom.

Mai multe informații pot fi
accesate pe www.mares.ro. 
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ceste aspecte au în
vedere următoarele:
construcţia implică
un site, fiind vorba

de un prototip; construcţiile
implică o sumă mare de bani
necesară pentru derularea şi
finalizarea lucrărilor;
investorii, din domeniul public
sau din domeniul privat, au
expectaţii în recuperarea
investiţiilor la timp;
construcţiile au un mare
impact asupra mediulului;
acestea implică aducerea
împreună a  numeroase
persoane cu specializări
diferite şi culturi diferite
uneori, care trebuie să lucreze
împreună pe toată durata
proiectului, fără să fi avut 
o experienţă comună
anterioară; condiţiile interne
sau externe - locale, politice şi
meteorologice nu pot fi
detectate decât în timp;
calitatea proiectului şi
specificaţiile tehnice au o mare
importanţă în contract;
condiţiile meteorologice au o
importanţă deosebită. 

Din  aspectele de mai sus pot
deriva un număr mare de
riscuri şi un mare număr de
evenimente care pot ulterior
influenţa programul de lucru în
cadrul proiectului.          

În contractele de construcţii
părţile din contract  sunt
cunoscute sub denumirea de
angajator (employer) şi
antreprenor (contractor).  În
unele versiuni de contract este
nominalizată şi a treia
persoană, cunoscută sub
denumirea de Inginer (
Engineer) care este angajat şi
plătit de către angajator şi care
are rolul să acţioneze pentru
acesta ca un administrator, în
scopul derulării în bune condiţii
a contractului.

De multe ori, termenul de
angajator include atât
angajatorul (employer) cât şi
inginerul (engineer).
În contractele de construcţii
sunt  stipulate şi obligaţii de
rezultat, enumeram în acest
sens: termene şi intervale
concrete de timp pentru
derularea relaţiei contractuale,
date de finalizare, condiţii de
calitate şi costuri. 

oBlIgAŢIA DE A ACoRDA 
AtEnŢIE DEoSEBItă 
ClAuzEloR ContRACtuAlE

Acest lucru semnifică faptul că
antreprenorul este obligat să
deruleze activitatea sa în
conformitate cu obligaţiile
prevăzute în contract, iar
beneficiarul este îndreptăţit să
aibă acele rezultate în
conformitate cu obiectul
stabilit în contract şi cu
obligaţiile la care s-a obligat
antreprenorul. 

În aceste condiţii, considerăm
că părţile sunt obligate să
acorde o atenţie deosebită
analizei clauzelor contractuale
înainte de semnarea
contractului, inclusiv să aibă în
vedere clauza privind dreptul
contractorului/antre prenorului
de a suspenda munca în

Caracteristicile contractelor 
de construcţii derulate 
sub regulamentul FIDIC
De Dr. AlInA MIoARA CoBuz BăgnARu, Managing Partner, Cobuz şi Asociaţii 

Contractul de construcţii este unic pentru că include multe aspecte specifice care derivă din chiar esenţa afacerii în construcţii, depinzând de
mai mulţi factori a căror importanţă variază în funcţie de condiţiile prevăzute în fiecare contract. 

Părţile în contractele
FIDIC urmăresc
proteguirea
propriului interes:
interesul
contractorului este
de a transmite cereri
estimative
beneficiarului, iar
beneficiarul pare
interesat în
întârzierea
rambursării sumelor
datorate. 

A
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condiţii excepţionale şi să
prevadă măsurile
asigurătorii pentru
protecţia ambelor părţi.  
Există  procese de arbitraj
care derivă din modul
diferit în care părţile
interpretează îndeplinirea
obligaţiilor contractuale,
prin înserarea în contracte
a unor articole/clauze, care
conţin cuvinte
inadecvate/ambigue în
specificaţiile tehnice,
creând dificultăţi în
înţelegerea şi interpretarea
ulterioară a contractului.
Sunt situaţii tipice care
apar în contractele FIDIC,
de exemplu, ca urmare a
includerii în contracte a
unor informaţii geologice şi
tehnice inadecvate oferta
antreprenorului/constructo
rului este subestimata
iniţial din perspectiva
costurilor şi a timpului.
Inginerul pe de altă parte,
urmăreşte proiectul iniţial
şi respinge sistematic
cererile constructorului,
ceea ce provoacă pentru
Antreprenor/Constructor
pierderi regulate în fiecare
lună.  Ca urmare a
lipsurilor financiare
acumulate în aceste
condiţii,
Contractorul/Antreprenorul
se afla într-o situaţie atât
de dificilă, încât într-o
primă fază reduce
productivitatea şi mai
târziu suspendă muncă,
ceea ce conduce în final la
o încălcarea contractuală.   

PăRŢIlE 
În ContRACtElE FIDIC

Părţile în contractele FIDIC
urmăresc proteguirea
propriului interes:
interesul contractorului
este de a transmite cereri
estimative beneficiarului,
iar beneficiarul pare
interesat în întârzierea
rambursării sumelor
datorate. 
Prin prevenirea unui litigiu
înţelegem evitarea
situaţiei/situaţiilor în care
un simplu dezacord între
părţi se poate transforma
într-un diferend periculos.
Părţile trebuie să-şi
manifeste în mod egal
voinţa în a se pune de
acord şi a transforma
dezacordul, într-un acord
prin voinţa comună. 
Există trei etape în acest
gen de contracte, prima
etapă constă într-o
negociere directă, apoi în
caz de eşec se apelează la
mediere şi, în final, în
cazul eşuării medierii se
deschide procedura
arbitrală. 

Multe din arbitraje derivă şi
apar ca urmare a: 

Aspectelor specifice
derivate din întârzierea
executării lucrărilor în
contractele de
construcţii; 
Întârzieri în activitate,
urmată de solicitări din
partea antreprenorului

pentru  extinderea de
timp; 
Solicitarea costurilor
de către antreprenor
pentru întârzierile
cauzate în activitatea
derulată; 

Alte cauze apărute sunt
următoarele:   

Întârzieri cauzate în
executarea proiectului
iniţial; 
Ordinele de variaţie;
Întârzieri în luarea
unor decizii din partea
uneia dintre părţi; 
Aprobări date cu
întârziere;
Schimbări multiple în
specificaţiile tehnice;  
Întârzieri în producţie; 
Lipsa de calitate – se
dau numeroase corecţii
în muncă; 
Condiţiile de vreme; 
Imprevizibilitatea; 
Condiţiile tehnice;
Sub-contractori slabi
pregătiţi; 

Esenţa clauzei 20.1 are în
vedere nu numai natura să
contractuală1 ci şi
dependenţa sa de alţi
factori. Principiul clauzei
constă în respectarea
termenului de 28 de zile de
către contractor pentru a da
în primul rând posibilitatea
beneficiarului de a fi
informat la timp cu privire
la cererile
contractorului/beneficiarulu
i şi despre natura acestor
cereri. Aceste informaţii

dau posibilitatea benefi -
ciarului să reacţioneze la
aceste cereri la timp,
reducând astfel pagubele şi
evitând costuri inutile. 

În virtutea Convenţiei de la
New York din 1958
sentinţele arbitrale pot fi
investite în mai mult de 140
de jurisdicţii. Convenţia de
la New York este
considerată convenţia cheie
pentru arbitrajul
internaţional.  În urma
globalizării, dezvoltării
proiectelor de
infrastructură a crescut şi
numărul cazurilor de
arbitraj derivate din aceste
proiecte. Ca statistică la
finalul anului 2012,
numărul cazurilor de
arbitraj derulate sub
Regulament ICSID
ajungând la 5182.
Arbitrajele cu referire la
invesţiile în alte state au
revoluţionat procedura de
arbitraj, incluzând interesul
public, transparenta în
procedura precum şi
polemica politică a
instituţiilor internaţionale
care presează statele să
revoluţioneze mecanismul
de procedura în ICSID cu
referire în special la
grupurile de interese
statale de care se lovesc
investitorii străini la
momentul iniţial a derulării
acestor investiţii3, însă şi
ulterior pe parcursul
derulării relaţiei
contractuale.

1 Fidic Conditions of Contract, Clause 20.1: “ The notice shall be given as soon as practicable, and no later than 28 days after the Contractor became aware, or
should become aware, of the event or circumstance”.  
2 See the ICSID caseload- Statics – page 7 (available on the ICSID website)
3 A se vedea criza financiara din Argentina din anul 2001, nationalizarea  din  Venezuela si Bolivia, exproprierea din Rusia. A se vedea si suma acordata unui
investitor in cazul  ARB/06/11  - Occidental Petroleum orporation vs. The Republic of  Ecuador  (Award – October  5,2012)



Ați absolvit Facultarea de
Drept în cadrul Univer sită ții
de Vest din Timișoara. V-ați
dorit întotdeauna o profesie
în domeniul juridic sau vi -
sați la altceva în copilărie?

Sincer, da. Îmi amintesc că în
copilărie mama mi-a sădit în
minte dorința de a îmbrățișa o
carieră în domeniul juridic, vis
cu care am crescut și la care
am aspirat mereu. Am făcut
totuși un liceu de real pentru
că toți prietenii mei buni din
gimnaziu urmau drumul ăsta
și pentru că părinții m-au sus -
ținut întotdeauna în alegerile
mele, fără să îmi impună ceva.
Deși atunci am avut clar o
motivație copilăroasă, îmi dau
seama astăzi cât de mult bine
mi-a făcut lucrul acesta și cât
de mult mă ajută matematica
și științele exacte în profesia
actuală, dezvoltându-mi logica
și capacitatea de sintetizare.

Cum ați ajuns la profesia
de practician în insolvență
și cum ați descrie această
profesie?

După ce am terminat faculta tea,
am început și eu, ca mai toți
tinerii absolvenți plini de aspi -
rații și speranțe, să îmi caut un
loc de muncă. M-am angajat
așadar la o companie de insol -
vență din Timișoara. M-am
îndrăgostit pe loc de profesia
de practi cian și, deși am
schimbat locul de muncă de

mai multe ori de atunci,
mă bucur că am avut
inspirația şi curiozitatea
în acel moment să
accept postul respectiv.
Practic, pot spune că
întreaga mea evoluție
profe sională s-a
desfășurat în practica
insolvenței. 
Profe sia de practician în
insolvență îți oferă posi -
bi litatea de a interac ționa
cu toate domeniile
dreptului, chiar și cu
acelea despre care poate
nici măcar nu am învățat în
facultate. De asemenea, având
în vedere diversitatea activită -
ților pe care le au societățile
aflate în insol vență pe care le-am
gestionat, am acumulat nu me -
roase cunoștințe din domenii
extrem de variate, de la agri cul -
tură până la construcția de va -
goa ne. Este o profesie dinamică,
unde nu te poți plafona nicio -
dată, dar care implică totodată
și foarte multă responsa bili tate
și asumare de riscuri.

Ați lucrat într-unul dintre
cele mai mari transferuri
de business din România –
Grupul IRS. Cum a decurs
proiectul și care a fost con -
tribuția dumneavoastră?

Ca manager al acestui proiect
am coordonat cele două echipe
de caz responsabile de
gestionarea procedurilor de
insolvență a două dintre  cele

trei fabrici ale Grupului IRS –
respectiv Astra Vagoane Arad
SA și Meva SA Drobeta Turnu
Severin. În anul 2010 când so -
cietățile au intrat în insol ven ță,
criza economică mondială era
în plină desfășurare și înce -
puse deja să își arate efectele
și la noi. Grupul de companii,
cu o tradiție în producția de
vagoane de peste 130 de ani, a
fost salvat printr-un mecanism
de business transfer al celor
trei companii, care s-a realizat
în cadrul procedurii de reorga -
nizare judiciară. Practic a fost
identificat un investitor străin
care a preluat atât activele
companiilor, cât și personalul
acestora. Au fost salvate astfel
peste 1.500 de locuri de muncă. 
Fiind vorba despre un grup de
societăți și de o soluție de reor -
 ganizare care trebuia imple men -
tată în comun, cea mai mare
provocare a proiectului a cons tat
chiar în alinierea tuturor celor

trei proceduri de insolvență
aflate pe rolul a trei tribunale
diferite (Arad, Mehedinți și Olt).
A trebuit să aducem la un
numitor comun cele trei cazuri
atât din punctul de vedere al
etapelor proce durale, cât și al
transferului de business
propriu-zis, adică al tranzac ției.
Și pot să vă asigur că nu a fost
deloc ușor. Dar cu o bună
coordonare a echipei și a rela ției
cu părțile implicate, am reușit
să încheiem cu succes tran -
zac ția în vara lui 2012. O altă
mare realizare personală în
proiectul acesta a fost cea le -
gată de recuperarea de creanțe
de la cele mai mari companii
feroviare din Uniunea Europeană.
O altă mare realizare per so -
nală în proiectul acesta a fost
cea legată de recuperarea
de creanțe de la cele mai mari
companii feroviare din Uniunea
Europeana, pentru care am
mers în instanță la tribunalul
Lugano (Elveția), unde era
gestionat falimentul societății
IRS GMBH.

Ce sfaturi le-ați oferi
doamnelor avocat aflate la
început de carieră? Ce cali -
 tăți sunt necesare pentru a
echilibra work-life balance?

Să facă această meserie cu
pasiune și să fie pregătite
pentru o carieră care implică
multă muncă și capacitatea de
a fi autodidact. Nu cred că
există o rețetă pentru a găsi
echilibrul perfect dintre viața
personală și carieră. Dacă o
știe totuși cineva să mi-o spu -
nă și mie. Cred însă că pentru
a îmbina armonios aceste do u ă
aspecte atât de impor tante din
viața unei femei este nevoie de
abilități de comunicare,
negociere și de multă ambiție. 

M-am îndrăgostit pe loc de profesia 
de practician în insolvență

Interviu cu SIlVAnA șERMER, Partner Colaborator, CItR
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onstat însă că, 
după mulți ani de
avocatură și mai mulți
ani de cercetare

științifică și învățământ, încep din
ce în ce mai puțin să înțeleg ce se
dorește cu Legea. Mă voi referi aici
la prea desele și prea densele
încercări de modificare a
legislației muncii, din păcate,  nu
pe aspecte de tehnică juridică , ci
pe aspecte de principiu, de natură
a conduce la schimbări de direcție,
nu de puține ori bruște și cu
destul de multe efecte negative.
La acest moment, în Parlamentul
României a fost depus un Proiect
de modificare a Codului muncii,
prin inițiativă cetățenească,
proiectul fiind ”inițiat” de peste
150.000 de cetățeni. Față de o
astfel de manifestare de voință, te
gândești că Proiectul urmărește
binele general, fiind de natură a
înlocui acele probleme ale legii
actuale care în practica
jurisprudențială și în cea socială
au creat mari disfuncționalități. 
De exemplu, ca practician și ca
avocat de bară, de multe ori m-am
întrebat cum este posibil ca o lege
să impună în mod absolut o
inversare a sarcinii probei: este
posibil ca angajatorului să i se
ceară să administreze la primul

termen toate probele? Cine le-o fi
aprobat în prealabil? Cum să
administreze o parte din probe cu
privire la un fapt negativ, atunci
când, de exemplu, angajatorul ar
trebui să demonstreze că nu
datorează o anumită sumă de
bani salariatului său? În repetate
rânduri mi-am manifestat clar
poziția în sensul că o astfel de
reglementare este imposibil de
respectat în practică. Nimeni nu
înlătură nevoia de protecție a
salariatului, inclusiv prin norme
procesuale de drept al muncii, dar
această protecție trebuie să fie
una echilibrată, eficientă și
corectă din punct de vedere
juridic. Într-o lege actualmente
abrogată, se preciza în mod clar
că sarcina probei incumbă
angajatorului , acesta urmând a
face dovada, dar numai cu privire
la legalitatea și temeinicia actelor
sale unilaterale . O soluție
normală! Este concediat un
salariat, angajatorul este chemat
să demonstreze legalitatea
deciziei astfel adoptate. Atunci
când însă un salariat pretinde
anumite drepturi neacordate de
angajatorul său, nu se poate
admite că acel angajator ar trebui
să dovedească faptul că în
realitate nu le datora.  

un ExEMPlu DE PRInCIPIu

Există însă în lege, anomalii
incredibile, care nici până la acest
moment nu au fost rezolvate.
Astfel, legea actuală stabilește că
o persoană arestată preventiv în
condițiile Codului de procedură
penală pentru o perioadă mai
mare de 30 zile, poate fi
concediată de angajatorul său,
fără nici o formalitate. În același
Cod, după vreo 150 de articole,
există o altă prevedere care
reglementează situațiile în care
un salariat concediat este obligat
să restituie angajatorului său
sumele de bani pe care acesta le-
a înaintat pentru pregătirea
profesională a acelui salariat,
conform unui act adițional
încheiat prealabil între cei doi. În
articolul referitor la pregătirea
profesională (art. 198 din
prezentul Cod) , una dintre
cauzele de concediere avute în
vedere se referă la arestarea
salariatului, de data aceasta însă
nu pentru o perioadă de 30 de
zile, ci pentru o perioadă de 60 de
zile! Este evident că legiuitorul s-
a aflat în eroare! Evident că este
vorba despre o greșeală, care s-
ar fi impus de mult a fi reparată. 

O nouă revoluție 
în legislația muncii?
De Prof.univ. dr. MAgDA VolonCIu, Avocat – SCA Magda Volonciu și Asociații  

De multe ori m-am întrebat dacă un avocat are înțelegerea necesară pentru a putea determina o direcție sau alta legislativă. Este evident că
procesul legislativ ar trebui să depășească limitele practicianului strict, pentru că într-un astfel de proces ești chemat să vezi ”soluții” și nu
”soluția”. Avocatul iubește concretul imediat. legiuitorul ar trebui să fie vizionarul care, pornind de la rădăcinile predeterminate de practician,
le organizează pe acestea în direcții abstracte și generale.  și, din această îmbinare între practic și teoretic, între concret și abstract, rezultatul
este cel benefic pentru societate.

Cred că nu avem, sub
nici o formă nevoie
de revoluții
legislative, ci de
înțelegere a valorilor
reale și în special de
acel echilibru, din
păcate atât de
ideatic, ce trebuie să
impună o normă de
protecție numai
acolo unde există
riscul abuzului, dar
să nu transforme
protecția într-un alt
abuz.

C
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În realitate și această eroare
are o poveste: anterior, cazul
de concediere reglementat
actualmente la art. 61 lit. b)
din Codul muncii presupunea
o perioadă minimă de arest
de 60 de zile. Între timp legea
s-a schimbat, perioada
minimă de absență a
salariatului din cauza
arestului preventiv și de
natură a determina
concedierea acestuia s-a
redus la 30 de zile.
Legiuitorul însă a uitat să
facă modificările
corespunzătoare în toate
prevederile incidente din
cuprinsul legii. Când să
intervină astfel de
modificări? Ori de câte ori au
intervenit inițiative
legislative, atâta vreme cât,
așa cum am arătat, eroarea
este de-a dreptul grosolană! 
Și acum s-ar fi ivit ocazia
unei asemenea intervenții, cu
atât mai mult cu cât actuala
inițiativă legislativă este atât
de intensă. Și ce să vezi?! În
cuprinsul Proiectului se
dorește într-adevăr și
modificarea art. 198 din
Codul muncii, cel care face în
continuare referire la
termenul de 60 de zile. Dar,
inițiatorul actual nu
urmărește repararea erorii în
discuție, ci propune
modificări de esență, ce
privesc alte alineate din
același articol, respectiv
modificarea perioadei de
pregătire profesională pe
cheltuiala angajatorului de
referință, și în funcție de care
este posibilă o ulterioară
tragere la răspundere a
salariatului al cărui contract
individual de muncă
încetează anterior unei
perioade convenite între

părți. Cu privire la acest
aspect evoluția legislativă a
textului în discuție este foarte
interesantă: până în anul
2011, dacă un salariat
participa la o formă de
pregătire profesională pe
cheltuiala angajatorului său
pe o perioadă mai mare de 60
de zile, atunci angajatorul, în
baza unui act adițional, îi
putea pretinde acelui salariat
ca o perioadă de timp să
presteze activitatea pentru
angajatorul care a suportat
cheltuielile de pregătire
profesională, în caz contrar,
cheltuielile urmând a fi
imputate salariatului. Odată
cu modificarea Codului
muncii prin Legea nr.
40/2011,  s-a înlăturat
condiția ca răspunderea
salariatului pentru
dezdăunarea angajatorului
său în ipoteza menționată
mai sus să fie antrenată
numai în măsura în care
pregătirea profesională ar fi
durat minimum 60 de zile, pe
considerentul că există în
practică multe cursuri de
durată scurtă, extrem de
costisitoare și în baza cărora
salariatul dobândește
calificări deosebite. Atâta
vreme cât angajatorul este
cel care acoperă toate
costurile unei asemenea

pregătiri profesionale, este
normal să-și folosească forța
de muncă pe care a calificat-
o astfel. Iată ce ne propune
actualul Proiect: un act
adițional de ”legare de glie”,
prin care salariatul își asumă
obligația ca o anumită
perioadă de timp să presteze
activitate în favoarea
angajatorului care a suportat
costurile pregătirii sale, în
caz contrar salariatul fiind
obligat la plată, este posibil,
dar numai în măsura în care
acel curs de pregătire
profesională durează cel
puțin un an! 

PREgătIREA PRoFESIonAlă 
SuB SEMnul ÎntREBăRII

Văzând o asemenea
propunere, dascălul din mine
s-a gândit automat: câți
angajatori vor mai fi
interesați în asigurarea unor
forme de pregătire
profesională de esență? Mai
ales că nu durata este cea
care dă neapărat valoare! Și,
pe de altă parte, ce angajator
nu ar fi interesat să aibă o
forță de muncă foarte bine
calificată?! Dar într-o lume în
care democrația economică
nu înseamnă numai vorbă
goală, ce angajator ar

suporta costuri importante
pentru pregătirea forței sale
de muncă, pentru ca ulterior
salariații săi, bine pregătiți,
să fie ”cumpărați”de firme
concurente? Și cum forța de
muncă este un element de
esență pentru orice afacere,
câți investitori cu potențial
real, ar mai fi interesați să
investească într-o țară în
care, de exemplu, conform tot
actualului Proiect, o
concediere pentru motive de
necorespundere profesională
aproape că devine
imposibilă?
Iată doar câteva întrebări pe
care, un avocat care
deservește domeniul
dreptului muncii de aproape
30 de ani și le pune cu uimire
și cu o serioasă îngrijorare.
Aceasta pentru că doctrinarul
din mine, obișnuit cu principii
și abstracțiuni, chiar dacă
este aspru criticat de
confrații săi pentru că nu
sprijină caracterul social al
dreptului muncii, este de-a
dreptul deznădăjduit văzând
că, după 25 de ani de
economie liberă și
democratie aclamată pe toate
planurile, nu s-a găsit acel
echilibru normal, corect,
curat între capital și forța de
muncă, astfel încât
dezavantajele și avantajele
unei părți sau a alteia să se
îmbine în mod  echitabil.  De
aceea, cred că nu avem, sub
nici o formă nevoie de
revoluții legislative, ci de
înțelegere a valorilor reale și
în special de acel echilibru,
din păcate atât de ideatic, ce
trebuie să impună o normă
de protecție numai acolo
unde există riscul abuzului,
dar să nu transforme
protecția într-un alt abuz.
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În calitatea de coordonator al
departamentului de consul -
tanță juridică, care sunt cele
mai importante 3 beneficii
aduse în activitatea dumnea -
voastră prin implementarea
sistemului isoLEX?

avocat Camelia Pau: 
Primul şi poate cel mai important
beneficiu adus în activitatea de
coordonare a departamentului de
consultanţă prin implementarea
sistemului isoLEX este faptul că pot
urmări foarte uşor activitatea
colegilor pe care îi coordonez,
respectiv proiectele avute în lucru şi
astfel, cât de încărcată este agenda
zilnică a fiecăruia în parte, putând
distribui în mod unitar şi echilibrat
activitatea din cadrul departamen -
tului pe care îl coordonez. 
Un alt beneficiu extrem de
important este faptul că toate
informaţiile şi documentele
referitoare la fiecare client în parte
sunt centralizate în isoLEX şi, astfel,
uşor accesibile în orice moment. De
multe ori, în activitate, mi s-a
întâmplat că, după o perioadă de
timp însemnată, clienţii să îmi
solicite informaţii din trecut (din
urmă cu 3-4 ani şi chiar mai mult)
despre un anumit contract semnat,
despre negocierile purtate anterior
semnării contractului şi alte
asemenea. De când avem
implementat sistemul isoLEX, pot
pune foarte uşor şi simplu la
dispoziţia clientului astfel de
informaţii, prin numai câteva click-

uri în baza de date. Aşadar,
economia de timp şi de energie în
căutarea şi accesarea
documentelor redactate în cadrul
cabinetului şi/sau analizate din
punct de vedere juridic şi a
informaţiilor reprezintă un beneficiu
major al programului.  
Deși beneficiile acestui program
sunt numeroase, ca să mă limitez
totuși la cele trei care, în opinia
mea, sunt cele mai importante,
menționez un alt beneficiu de o
mare utilitate practică pe care o
oferă aplicația isoLEX, respectiv
faptul că programul îndeplinește și
funcția de agendă de lucru. Practic,
utilizând acest program, nu mai
este necesar să îmi încarc memoria
și/sau să îmi notez în tot felul de
agende ce am de făcut într-o
anumită zi sau într-o anumită
perioadă de timp. Pro gra mul este

un reminder al tuturor
activităților/acțiunilor/actelor pe
care le am de îndeplinit zi de zi în
activitatea profesională, reminder
care niciodată nu dă greș, fiind
foarte bine structurat și foarte ușor
de urmărit. În felul acesta, nicio
programare, niciun termen, nicio
informație nu are cum să îți scape
de sub control pentru că toate
informațiile se regăsesc în
program, iar acesta ți le amintește
din timp prin transmiterea de
notificări/alarme. 

De ce ați afirma că
”Implementarea sistemului
isoLEX poate oferi cadrul unui
spațiu de lucru asemănător
unei companii multinaționale”?

avocat isabela roșianu: 
Dacă este să avem în vedere
caracteristicile unui spațiu de lucru
dintr-o companie multinațională,
respectiv standardizarea,
mobilitatea și resursele comune,
observăm că isoLEX oferă un
sistem de gestionare foarte clar
definit și ușor aplicabil indiferent de
stilul de lucru anterior, precum și
posibilitatea de a-l folosi atât în
mediul intern, însă și de la distanță,
în funcție de situațiile specifice. Un
alt aspect foarte important îl
reprezintă siste mul de utilizare în
comun, de către utilizatorii
aceluiași spațiu de lucru, a
resurselor – plusul de valoare fiind
reprezentat de accesul facil, intuitiv
și extrem de rapid la orice

Avantajele 
aplicației isolex
Interviu cu CAMElIA PAu, Avocat / ISABElA RoșIAnu, Avocat / IzABElA CAlInA, Asistent

aplicația isolEx
aduce un plus în
relația de lucru cu
colegii avocați și cu
personalul auxiliar,
ducând la rezolvarea
proiectelor comune
din cadrul
cabinetului într-un
mod eficient și într-
un timp mai scurt,
ceea ce, desigur, nu
poate decât să
mulțumească pe
toată lumea.  
CAMElIA PAu, Avocat
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categorie de resurse. 
Cu toate acestea, cadrul de
lucru pe care îl oferă isoLEX
este destinat și perfect
optimizat pentru activitatea de
avocatură, oferind flexibilitate
în loc de rigiditate, fiind
maleabil în gestionarea
resurselor și fără să te
limiteze, fiind perfect adaptabil
oricărui stil de lucru în
avocatura de business.

În ce măsură și în ce mod,
un sistem de lucru centra -
lizat și transpus în mod
electronic a atins relația de
lucru față colegii avocați și
personalul auxiliar?

avocat Camelia Pau: Sistemul
de lucru centralizat și transpus
în mod electronic este benefic
în cadrul cabinetului și în
relația de lucru față de colegii
avocați și personalul auxiliar
pentru că, de regulă,
desfășurarea activității unui
avocat, fie ea de consultanță
sau de instanță, presupune în
mod necesar conlucrarea nu
numai cu colegii avocați din
cadrul cabinetului, dar și cu
colegii de la celelalte
departamente - administrativ,
tehnic/IT, financiar. Prin
urmare, de cele mai multe ori
vorbim despre proiecte
comune în care sunt implicați
mai mulți colegi din cadrul mai
multor departamente. Cu
ajutorul sistemului
implementat de isoLEX, cu toții
putem gestiona foarte bine
aceste proiecte comune pentru
a le duce la bun sfârșit, pentru
că fiecare dintre noi știe ce
anume are de făcut, care este
partea de care este
răspunzător și poate urmări
foarte ușor ce au efectuat
ceilalți colegi, când și-au

terminat partea ce le revine din
proiect și când trebuie să
intervină celălalt. 

Toate aceste informații sunt
notate și arhi vate în bază de
date comună. 
Așadar, aplicația isoLEX aduce
un plus în relația de lucru cu
colegii avocați și cu personalul
auxiliar, ducând la rezolvarea
proiectelor comune din cadrul
cabinetului într-un mod
eficient și într-un timp mai
scurt, ceea ce, desigur, nu
poate decât să mulțumească
pe toată lumea.   

Ce aspecte practice au fost
îmbunătățite în modul de
lucru zilnic având sistemul
isoLEX implementat, ținând
cont de cerințele exigente
din domeniul avocaturii de
business?

asistent izabela Calina:
Utilizarea unui asemenea
sistem în avocatura de
business oferă numeroase
avantaje, iar un avantaj
esențial în acest sens este
timpul câștigat. Totodată,
enumerând alte câteva
avantaje în acest sens, se
poate identifica accesarea mai
ușoară a informațiilor cu
privire la clienții noștri – toate
acestea aflând-se la un click

distanță. În situațiile în care un
client solicită o informație
referitoare la dosarele în curs,
baza de date comună contri bu ie
în mod decisiv și astfel putem
fi mai rapizi și mai eficienți. În
cazul dosa re lor aflate în curs
(prejudiciara, judiciare, de
insolvență sau executare silită),
aplicația permite o organizare
eficientă a documentelor
primite și trimise la instanță,
nefiind necesară de fiecare
dată căutarea documentelor în
dosarul fizic. 
Sistemul permite și o
gestionare mai eficientă a
agendei de lucru și stabilirea
priorităților în funcție de
evenimentele și termenele din
dosare, iar principiul de
transparență pe care este
structurată aplicația facilitează
o mai bună adaptare la stilul
de lucru al celorlalți colegi.

Activitatea de avocat, iar în
special cea realizată de
dumneavoastră, o doamnă
avocat, presupune o muncă
intelectuală, de inspirație.
Cum vedeți îmbinarea
tehnologiei oferită de un
asemenea sistem și actul
juridic de creație așteptat
de către client și implicit de
către judecător? 

avocat Camelia Pau:
Tehnologia se îmbină util și
plăcut cu activitatea de creație
și de inspirație pe care o
presupune munca de avocat,
venind în sprijinul nostru, al
avocaților, ușurându-ne
munca, pentru că, prin
utilizarea acesteia (în acest caz
isoLEX), nu mai pierdem timp

prețios cu gestionarea
informațiilor și documentelor,
cu activitățile administrative,
cu comunicarea verbală a
informațiilor, ci acest timp pe
care îl economisim cu ajutorul
aplicației, îl folosim în actul de
creație, în muncă efectivă pe
care o presupune profesia
noastră, și astfel, în final,
timpul și resursele econo -
misite cu ajutorul programului
profită tot clienților noștri.

“Crește eficiența cu până la
25%” rămâne un deziderat
sau este o afirmație împăr -
tășită, acum, după aproxi -
mativ 2 ani de utilizare a
sistemului isoLEX?

avocat Camelia Pau:
Fără îndoială că reprezintă o
afirmație veridică și
împărtășită faptul că acest
program crește eficientă în
activitate. Cum am arătat și
anterior, această eficiența
sporită este asigurată de
existența centralizată a
informațiilor și a documentelor
în program, de posibilitatea de
accesare facilă a acestora de
către toți utilizatorii
programului, de spațiul comun
de lucru, de posibilitatea de a
urmări foarte simplu și rapid
stadiul fiecărui proiect în lucru,
a fiecărei activități de
consultanță, a fiecărui dosar
prejudiciar sau judiciar și a
activităților juridice întreprinse
pentru fiecare client (incluzând
aspectele ce țin de contracte
sau facturi). Faptul că poți găsi
și accesa toate aceste
informații într-un singur loc -
în baza de date comună - nu
poate reprezenta decât un mod
de lucru modern și eficient.  

Mircea Fica 

Cadrul de lucru pe care îl oferă
isolEx este destinat și perfect
optimizat pentru activitatea de
avocatură, oferind flexibilitate
în loc de rigiditate, fiind
maleabil în gestionarea
resurselor și fără să te limiteze,
fiind perfect adaptabil oricărui
stil de lucru în avocatura de
business. 
ISABElA RoșIAnu, Avocat 



Aţi absolvit Facultatea de
Drept în anul 1996. Cu ce
gânduri? Ce carieră doreaţi
atunci să urmaţi?
Am urmat facultatea de drept
pentru că era la modă după 1990.
Când însă eram pe băncile
liceului, îmi doream să devin
medic ori profesoară de chimie,
sau chiar să fac o carieră militară,
dar până la urmă am ascultat
sfatul unei prietene de familie,
care era asistentă medicală şi ale
cărei fiice erau ambele medici.
Acestea mi-au explicat cât de
dificil şi cât timp trebuie să treacă
până ajungi medic. Dar tot
aceeaşi prietenă avea şi un ginere
procuror, care mi-a explicat cât de
interesant este să ai o profesiei
juridică care îţi oferă mai multe
şanse profesionale (despre
avocatură ştiam destul de puţin
pe atunci). Aşa că până la urmă
am ales Dreptul, cu gândul să
devin procuror.

Aţi absolvit de asemenea un
MBA în sectorul Financial
Management în Seattle. Cât de
importantă este perfecţionarea
profesională? 

Când am urmat eu cursurile
facultăţii de drept, nu se punea
prea mult accent pe
managementul afacerii şi pe
economie, probabil că nici acum,
astfel că nevoia de a urma

cursurile unui program MBA a
devenit la un moment dat
stringentă întrucât, jurist fiind,
trebuia să înţeleg afacerile ce
urmau să fie finanţate de bancă,
pentru că opiniile mele să fie în
sprijinul afacerii. Aşa că m-am
înscris într-un program MBA dar
nu pentru că am urmărit o
evoluţie în carieră, ci pentru a fi
un jurist complet şi pentru a veni
în sprijinul colegilor mei din
business. Programul MBA pe
care l-am urmat este un program
american al City University of
Seatle, care s-a desfăşurat cu
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suportul logistic al Institutului
Bancar Român, instructorii fiind
americani, majoritatea foşti
oameni de afaceri, care veneau
din lumea „reală” a afacerilor.
Am avut deci ce învăţa! 
Perfecţionarea profesională,
care, în opinia mea, trebuie să se
întrepătrundă cu cea academică.
Este extrem de importantă
pentru toate profesiile, aşa că
trebuie să ne perfecţionăm pe tot
parcursul vieţii active, întrucât
apar permanent noutăţi legate de
tehnologie, legislaţie, metode şi
abordări ştiinţifice, teoretice şi
practice, cu care trebuie să ţinem
pasul. Există şi un concept care
se numeşte „pregătire
profesională continuă” care, în
cazul anumitor profesii, în special
liberale, este obligatorie iar în
lipsa demonstrării cu documente
că ai parcurs respectivele stagii
de pregătire, poţi risca chiar
dreptul de exercitare al profesiei.
Dar dincolo de a fi obligatorie, în
opinia mea, dorinţa de
perfecţionare ţine de respectul de
sine şi faţă de cei pe care îi
deserveşti prin desfăşurarea
activităţii profesionale. 
În prezent, sunt doctorand în
anul trei al Şcolii Doctorale de
Drept a Facultăţii de Drept
Bucureşti, iar teza mea de
cercetare doctorală are ca temă
insolvenţa, pe care am ales-o
împreună cu conducătorul meu

Nu mi-am dorit niciodată, 
în cei 18 ani, să-mi schimb profesia

Interviu cu MIRElA IoVu, Vicepreşedinte, CEC Bank

Mirela Iovu, Vicepreşedintele CEC Bank, a cochetat cu dorinţa de a deveni medic sau profesoară de chimie, dar a ales Dreptul pentru că era o
specializare apreciată în perioada respectivă, cu gândul la o carieră de procuror. A ajuns să lucreze în sistemul bancar printr-o conjunctură
fericită şi nu a regretat nicio clipă, în cei 18 ani care au trecut de atunci, alegerea făcută.

Există un concept care
se numeşte „pregătire
profesională cotinuă”,
care, în cazul
anumitor profesii, în
special liberale, este
obligatorie iar în lipsa
demonstrării cu
documente că ai
parcurs resectivele
stagii de pregătire,
poţi risca chiar
dreptul de exercitare
al profesiei. Dar
dincolo de a fi
obligatorie, în opinia
mea, dorinţa de
perfecţionare ţine de
respectul de sine şi
faţă de cei pe care îi
deserveşti prin
desfăşurarea
activităţii
profesionale. 
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de doctorat tot în ideea de
perfecţionare şi de plus
valoare profesională.

De ce v-aţi îndreptat mai
târziu atenţia către sectorul
bancar? Regretaţi drumul
ales?

Nu, nu regret niciun moment
alegerea făcută deşi am
ajuns să lucrez în sistemul
bancar prin-o conjunctură
fericită, eu lucrând în cadrul
unei firme de consultanţă
care aparţinea unui holding
financiar important la vremea
respectivă. Restul drumului,
pe care l-am parcurs pas cu
pas, de la poziţia de „entry
level” până la cea de
vicepreşedinte al uneia dintre
cele mai mari bănci din
România, a însemnat - pe
lângă susţinerea familiei,
multă muncă, sacrificii
personale, perfecţionare
profesională şi învăţare
permanentă. A mai însemnat
şi extraordinara şansă de fi
mereu înconjurată de oameni
deosebiţi care au crezut în
mine, mi-au dat aripi şi mi-au
cultivat încrederea în pro -
priile forţe. Aceeaşi abordare
o am şi eu cu colegii mei mai
tineri şi încerc să le transmit
cât mai mult din cunoaşterea
şi experienţa care mi-au fost
şi mie transmise de-a lungul
timpului.

Cum aţi descrie acest
„majorat” de experienţă în
sectorul bancar?

Trebuie să recunosc că nu
mi-am dorit niciodată, în cei
18 ani de când lucrez numai
în sistemul bancar, să-mi
schimb profesia ori domeniul
de activitate, deşi, fiind

absolventă a unei facultăţi de
drept, aş fi putut oricând să
devin fie judecător, procuror,
avocat, notar sau practician
în insolvenţă, dacă m-ar fi
tentat o asemenea schim -
bare. Mi-ar plăcea însă să ies
la pensie din sistemul bancar.
Munca mea în bancă şi
provocările profesionale de
care am avut parte şi de care
cu siguranţă  voi avea parte în
continuare, nu-mi dau voie să
mă plafonez ori să intervină
rutina. Îmi place enorm ceea
ce fac, îmi place să învăţ
mereu lucruri noi de la
colegii din bancă, de la cei din
sistem şi de la alţi
profesionişti cu care am
şansa şi onorea să
interacţionez, să creez
valoare adăugată şi să le
împărtăşesc celor mai tineri
decât mine, câte ceva din ce
am reuşit să acumulez ca
expertiză profesională în anii
petrecuţi în bancă. Pun mare
preţ pe munca în echipă şi pe
cooperare iar filozofia mea şi
stilul meu de leadership este
că valoarea leaderului este
dată de valoarea echipei, aşa
că încerc să fiu înconjurată
întotdeauna de oameni cu
atitudine pozitivă, inteligenţi,
energici, cu înclinaţie către
excelenţă şi foarte buni
coechipieri. 

Ne declaraţi în interviul
anterior că sectorul bancar
se confruntă cu o lipsă de
încredere a clienţilor în
profesionalismul şi buna-
credinţă a băncilor. S-a ame -
liorat această pro blemă?
Cum vedeţi rezolvarea sa?

Din păcate, problema
redobândirii încrederii
clienţilor de către bănci este

încă departe de a se fi
rezolvat, deşi se depun
eforturi foarte mari la toate
nivelurile şi de către toate
băncile, inclusiv prin lobby-ul
făcut de Asociaţia Romană a
Băncilor, care este foarte
activă. De asemenea luarea
unor măsuri serioase şi
urgente a fost solicitată
băncilor şi de Banca
Naţională a României, care
este foarte preocupată de
acest subiect.
Aceste eforturi sunt oarecum
anihilate (sau mai bine zis,
efectele lor se lasă încă
aşteptate) de probleme de
dată recentă care au afectat
şi mai mult relaţia clienţi-
bănci, şi mă refer aici în
special la devalorizarea unor
valute în raport cu moneda
naţională. La această
problemă se adaugă şi
supra-îndatorarea masivă
existentă la nivelul populaţiei,
ceea ce le afectează
capacitatea de rambursare,
precum şi starea de
dificultate financiară, chiar de
insolvabilitate în care se află
mediul de afaceri, şi care
afectează apetitul investiţio -
nal şi deci, creditarea.
Cred ca rezolvarea acestei
situaţii stă în: implicarea în
continuare a băncilor în
educaţia financiară,
flexibilizarea ofertei de
produse şi servicii şi în
mediere. Când spun mediere,
mă refer la acea modalitate
alternativă de soluţionare a
disputelor, pe cale amiabilă,
extrajudiciară, cu ajutorul
unei terţe persoane
specializată în calitate de
mediator, în condiţii de
neutralitate, imparţialitate,
confidenţialitate şi având
liberul consimţământ al

părţilor. Mediatorul, prin
tehnici specifice de mediere,
comunicare, întrebări
clarificatoare şi pozitivizarea
cerinţelor părţilor, ajută
factorii implicaţi să comunice
eficient, să-şi exploreze
intersele şi să găsească
împreună o soluţie, durabilă
în timp, convenabilă ambelor
parţi (pe principiile “câstig-
câstig/”win-win”) prin care să
pună capăt conflictului,
soluţie care se transpune
într-un acord de mediere. 

Cât de important este
timpul liber pentru
dumneavoastră? Care sunt
pasiunile de care vă ocupaţi
atunci când carieră vă lasă
timpul liber necesar?

Puţinul timp liber încerc să-l
dedic familiei, soţului şi celor
doi copii ai mei (am o fiică
studentă în penultimul an şi
un fiu care urmează să
termine gimnaziul) precum şi
plimbărilor împreună cu
familia. Aş putea spune că şi
petrecerea timpului cu
familia este de fapt una dintre
pasiunile mele, pentru că tot
ceea ce facem împreună este
de fapt ceea ce mă
deconectează de la unele
probleme şi mă încarcă de
energie pozitivă. 
Îmi mai place să gătesc, să
redecorez prin casă în funcţie
de sezon, să citesc şi să
cunosc noi culturi şi civilizaţii,
istoria lor. Mai nou, am
descoperit că sunt interesată
de cum se produc anumite
bunuri de larg consum şi
diverse produse, aşa că
urmăresc cu plăcere docu -
men  tarele „How is made”.

Emiliana Dovan 
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"Moda nu este ceva care există
numai în rochii. Moda este în
cer, pe stradă, moda este
legată de idei, de viaţă, de tot
ceea ce ne înconjoară" - Coco
Chanel. Este şi mottoul vostru.
Ce înseamnă moda/hainele pentru
fondatoarele Strike a Pose?

Hainele sunt o modalitate de expri -
mare. Stilul vestimentar reprezintă
o carte de vizită  - spune la fel de
multe despre persona litatea noast ră
ca şi modul în care vorbim, în care
gesticulam, ca şi machiajul, coafura. 
Piesele vestimentare reprezintă
totodată şi o modalitatea de
evadare. De mult timp, hainele nu
mai au doar rolul funcţional - ele
exprimă poveşti, ne răsfaţă pielea,
ne pun în evidenţă silueta, accen -
tuează punctele forte şi ascund
defectele şi ne fac să fim mai
frumoşi şi ne ajută să avem mai
mult succes în acţiunile noastre.

Cât de importantă este
imaginea în mediul business?
„Haina îl face pe om”?

Oricât de superficial ar suna, haina
îl face pe om în orice mediu. Noi am
vrea să credem însă că hainele bine
alese sunt o completare a unui
caracter frumos. În mediul
business, codul vestimentar este
destul de strict, însă cu puţină
imaginaţie se pot accesoriza inedit
clasicele costume business. Reco -
mandăm a se miza pe accesorii de
calitate: domnii să poarte cămăşi
cu butoni, pantofi din lac, doamnele
cămăşi cu jabou, pantofi din piele,
bijuterii discrete din metale
preţioase, pantaloni bărbăteşti etc. 

Ce trebuie să aibă în vedere
doamnele din mediul de afaceri
atunci când îşi aleg ţinutele?

Ţinutele office trebuie să fie
elegante, dar nu foarte extravagante

Stilul vestimentar 
reprezintă o carte de vizită
Mădălina Drăgoi şi Ailin Ibraim au pus, în urmă cu trei ani, bazele Strike a Pose, un studio de modă şi
fotografie. De la început, s-a dorit a fi un full-service fashion boutique  care se adresează unui target
mai restrâns, dar rafinat, sofisticat, cu gust pentru frumos. Proiectul îşi propune, printre altele,
integrarea exerciţiilor de styling vestimentar într-un proces mai amplu de dezvoltare personală.

Interviu cu MăDălInA DRăgoI şi AIlIn IBRAIM, fondatoare, Strike a Pose – studio de modă şi fotografie

Despre Strike a Pose,
www.strikeapose.ro

Strike a Pose este un studio de
modă şi fotografie. Printre

serviciile oferite se numără:
şedinţe foto personalizate,

styling, consiliere de imagine,
detox de garderobă, şedinţe

de personal shopping  şi, mai,
nou, pune la dispoziţie o linie

vestimentară de modă care
conţine piese eterogene

concepute pentru
tipologii/conformaţii feminine

diferite.
Proiectul a debutat ca un

proiect de fotografie.
şedinţele foto Strike a Pose

sunt o experienţă unică, mai
mult decât o simplă şedinţă

foto fashion, o schimbare
radicală de look. la şedinţele

foto de modă, decorul este ales
special, styling-ul vestimentar

este în tendinţe, coafura şi
machiaj-ul sunt inspirate de

catwalk-urile internaţionale,
iar modelul/clienta este

îndrumată pas cu pas în arta
“posingului” pentru obţinerea

celor mai glossy şi
spectaculoase cadre.

linia de haine a fost lansată
acum aproximativ un an şi

conţine acele piese pe care un
stilist le-ar recomanda pentru

crearea unei garderobe
inedite. Strike a Pose este într-

o zodie mutabilă, totul se
transformă, nimic nu se pierde,

femininul devine masculin şi
invers, în croială, iar conflictul
dintre texturi se transpune în

cea mai pură armonie. 
De asemenea, se pot

achiziţiona împreună sau
separat servicii de “detox” de

garderoba şi de personal
shopping.
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şi, în niciun caz, ostentative. Se pot
alege cămăşi din mătase, sacouri
slim fit, pantaloni cu dungă sau
fuste conice sau în A. Recomandăm
accesorizarea ţinutei cu cât mai
puţine bijuterii, de preferat fine ca
să nu atragă atenţia în mod exage rat.
Din când în când, se poate integra
ţinutei şi un ceas bărbătesc sau de
damă şi o geantă mare şi bine
struc turată. Domnilor le sunt reco -
mandate costumele în culori închi se
sau sacourile asortate la pantaloni.

Cât de mult contează eticheta?

Eticheta contează atât timp
cât garantează calitatea
mate rialului, a croielii şi un
design deosebit, în
actualitate cu silueta şi
tendinţele în modă. Nu
trebuie însă să devenim
fanii etichetelor, ci mai
degrabă ai calităţii,
designului şi
originalităţii.

De ce Strike a
Pose? De la ce
anume a plecat
ideea acestui 
proiect inedit?
Proiectul Strike a Pose a debutat
acum trei ani şi s-a dorit a fi încă de
la început un full-service fashion
boutique. Factorul declanşator a
fost declinul presei scrise şi
căutarea unor noi direcţii, moder ne,
creative, inovatoare într-o piaţă
deschisă la idei “altfel”. Am conce put
un proiect care se adresează unui
target mai restrâns, dar rafinat,
sofisticat, cu gust pentru frumos.
Proiectul îşi propune, printre altele,
integrarea  exerciţiilor de styling
vestimentar într-un proces mai
amplu de dezvoltare personală.

Strike a Pose cuprinde un
studio de modă și fotografie în
cadrul căruia organizaţi ședin țe

foto profesionale, workshop-uri
pe teme de modă, consili ere
pentru persoanele aflate în
căutarea stilului vestimentar.
Faceţi “detox de garderobă”,
personal shopping şi consiliere
de imagine, dar şi o mini linie
de haine. Cât de interesate sunt
doamnele de aceste servicii?

Din ce în ce mai interesate. Şi nu
avem doar doamne şi domnişoare
printre clienţi ci şi mulţi domni.
Este din ce în ce mai evident pentru
toată lumea cât de importantă este
imaginea pentru a avea succes şi a
te simţi bine în pielea ta. În plus, în
funcţie de fiecare etapă din viaţa pe
care o traversăm avem nevoie să
îmbunătăţim câte ceva, avem
nevoie de un aer proaspăt atât în
stilul vestimentar, cât şi în machiaj
şi coafură. Asta facem noi la Strike
A Pose studio, inspirăm, dăm idei
noi şi venim cu expertiză şi viziune.
Efectul după o schimbare de look
este de fiecare dată WOW. 

Ce servicii, din gama pe care o
puneţi la dispoziţia clientelor,
prezintă o cerere mai mare?
Aţi sesizat o tendinţă de
creştere a interesului în ceea
ce priveşte propriul stil? 

În top rămân şedinţele foto, unde
transformăm pentru o zi doamnele,
domnişoarele şi domnii în staruri.
La propriu. Echipa noastră: foto graf,
doi stilişti de modă, un make-up
artist şi un hair-stylist lucrează în
tandem pentru a pune în evidenţă
calităţile fizice şi a insufla noi idei
de stil. În funcţie de specializare,
fiecare membru dă sfaturi clientei
despre ce tip de machiaj, coafură,
haine i se potrivesc şi trucuri despre
cum să iasă bine în fotografii. În
creştere se afla cererile de detox de
garderobă şi personal shopping.

Emiliana Dovan

Mădălina Drăgoi

Ailin Ibraim
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n vechea tradiţie
se credea că
plantele sunt
daruri divine şi

au puteri magice. Deşi fiecare
dintre noi a simţit, cel puţin o
dată, binecuvântarea unui ceai
de plante, care ne-a adus
liniştea, sau aroma unor
anume ierburi, care ne-au
luat ca prin farmec durerea de
cap, multe dintre aceste
puteri miraculoase ale
plantelor rămân încă
necunoscute.
Ştim, spre exemplu, că o
infuzie din busuioc, cimbru şi
cimbrişor-de-câmp, în părţi
egale, face minuni atunci când
suntem cuprinşi de gripă, sau
că un ceai de tei, ori de
sunătoare, ne aduce somnul
în nopţile târzii, când acesta
nu vrea să mai vină, însă
puţini mai ştiu că, în vechea
tradiţie, se punea busuioc în

toate încăperile, pentru
protecţia casei şi a tuturor
celor care locuiesc în ea. Sau
că sub perna copiilor se aşază
o crenguţă de cimbru pentru
a-i feri pe micuţi de
coşmaruri.
În aceste vremuri în care
constante rămân stresul, lipsa
de timp, produsele de sinteză,
chimicul şi artificialul, din
când în când, o scurtă
călătorie în lumea
miraculoasă a plantelor, ne
relevă nu doar proprietăţile
medicinale ale plantelor, ci şi
puterile lor magice care,
folosite împreună, aduc
armonie şi împlinire în toate
privinţele vieţii noastre.
Aloea, spre exemplu, aduce
protecţie, bani şi noroc,
aşezată în casă, într-un colţ
însorit, cel mai bine în
bucătărie sau în apropierea
bucătăriei.

Sculpturi străvechi
mărturisesc că, acum 6000 de
ani, era folosită în Egipt, că
plantă de leac pentru
vindecarea rănilor, iar răşina
de aloe se prescria în scop
purgativ, laxativ şi
antiinflamator. Egiptenii o
numeau “planta nemuririi” şi
era folosită de preoţi în
ritualuri la care muritorii de
rând nu aveau acces. Biblia ne
spune şi ea că giulgiul în care
a fost înfăşurat trupul
Mântuitorului era îmbibat cu
aloe şi smirnă.

Vechea tradiţie spune că
Aloea aduce protecţie şi
noroc. Un ghiveci cu Aloe într-
o casă ţine departe influenţele
malefice, fereşte de orice fel
de energie negativă şi previne
accidentele casnice. Aloea
aduce o stare de pace şi de
linişte. Şi în ziua de astăzi, în
Africa, Aloea îmbracă uşile şi
casele pentru a îndepărta răul
şi a aduce prosperitate,
bunăstare, bani şi noroc.
Proprietăţile curative ale Aloei
sunt bine cunoscute. Este un
adevărat medicament dăruit
de natură. Are proprietăţi
antiseptice, dezinfectante,
antiinflamatoare,
antiparazitare. Şi pentru că
apa (element care guvernează
planta de Aloe) stinge focul,
dacă se întâmplă să te arzi, fie
la gătit, fie de la razele
soarelui, despică o frunză
cărnoasă de aloe şi aplică
gelul umed din interior pe
arsură. Are efect răcoritor şi
calmant, uşurează durerile,
stimulează cicatrizarea şi
conţine multe vitamine care
contribuie la regenerarea
pielii. 
Putem folosi salvia pentru a
curăţa şi purifica o încăpere
sau putem aşeza la fereastră
un ghiveci cu violete pentru a
îndepărta murdăria astrală.
Putem pune lângă pat o
crenguţă de pelin pentru a fi
protejaţi în timpul somnului
sau în maşină o frunză de
dafin pentru a fi feriţi de
accidente.
Putem folosi energia subtilă şi
puterea miraculoasă a
plantelor pentru a ne fi mai
bine, dacă ne dăm răgaz şi ne
oprim, fie şi doar pentru o
clipă, din aceasta goană
nebună a vremurilor pe care
le trăim....

Plante magice 
în «feng-shui-ul» românesc
În vechea tradiţie se credea că plantele sunt daruri divine şi au puteri magice. Deşi fiecare dintre noi a
simţit, cel puţin o dată, binecuvântarea unui ceai de plante, care ne-a adus liniştea, sau aroma unor
anume ierburi, care ne-au luat ca prin farmec durerea de cap, multe dintre aceste puteri miraculoase ale
plantelor rămân încă necunoscute.

De ADnIA DE BRIAC

Î Putem folosi energia subtilă şi
puterea miraculoasă a plantelor
pentru a ne fi mai bine, dacă ne
dăm răgaz şi ne oprim, fie şi
doar pentru o clipă, din aceasta
goană nebună a vremurilor pe
care le trăim....

“Cei care au privilegiul 
de a şti, au şi datoria de a acţiona”.
Albert Einstein
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Evenimenul este organizat cu susținerea 
Asociației Române a Băncilor în parteneriat cu Rădulescu & Mușoi.



Legal Magazin Events împreună cu publicația online www.BankingNews.ro vă invită, pe data de 21 aprilie 2015,

la prima ediție a conferinței ”Bani pentru afaceri”, care va avea loc la Godot Cafe-Teatru.

Criza economică generalizată din anii 2009-2014 a forțat companiile românești să evolueze într-un mediu economic neprietenos,

caracterizat de dezechilibre structurale, de instabilitatea regimului fiscal și de un sistem bancar reticent la creditarea firmelor. 

Conferința Bani pentru afaceri își propune să prezinte o serie de platforme de finanțare pentru firmele românești și modul de

accesare a acestora. Totodată, în cadrul acestui eveniment vor fi propuse o serie de măsuri care să determine evoluția start-up-urilor și

consolidarea spiritului antreprenorial al românilor.

Bani
pentru afaceri

ediția I
19 mai 2015 

Godot Cafe-Teatru

Evenimenul este organizat cu susținerea 
Asociației Române a Băncilor în parteneriat cu Rădulescu & Mușoi.
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rebuie să reflec -
teze foarte bine
asupra chemării
pentru această

profesie - frumoasă, care îţi
aduce satisfacţii pe care nu le
găseşti altfel, dar trebuie să îţi
placă oamenii, să te intereseze
cu adevărat problemele
acestora, să îţi doreşti să te
implici şi să-ţi asumi
responsabilitatea pe care o ai
din momentul în care clientul
ţi-a acordat încrederea lui.
luiza Buduşan, managing
Partner, Buduşan şi asociaţii

Cred că este esenţial să se
lămurească care dintre ariile
dreptului li se potriveşte, ce tip
de activitate juridică le aduce
bucurie şi împlinire, pentru ce
anume ar fi dispuse să lucreze
fără a contoriza numărul de
ore. Iar apoi, ceea ce mai
rămâne de stabilit este doar
unde vor sa ajungă! Dacă
avocatura pe care au ales să o
practice le aduce bucurie şi
implinire, succesul este
rezultat garantat!  diana
dragomir, avocat fondator,
diana dragomir şi asociaţii

Avocatura este o profesie foarte
frumoasă însă cred că nu este
potrivită oricărui profil. Trebuie
multă stăpânire de sine, mult
pragmatism și echilibru,
dozare a energiilor și o
eficiență în managementul

timpului și a calităților
personale. Eu nu le dețin nativ
pe toate, pe unele le-am
deprins ușor, pe altele mi le
impun. Pe colegele mele
aflate la început de drum, le
sfătuiesc să încerce și să
reușească, pe cât posibil, o
obiectivare a propriilor
capacități și să caute munca
într-un mediu cu oameni de
calitate. Nu toți avocații buni
sunt și oameni buni. simona
mareș, Partner,  mareș /
danilescu / mareș

Mă feresc de sfaturi, mai ales
că poartă în însuși înțelesul lor
o doză de imperativ. Le-aș
spune, totuși, doamnelor
avocat aflate la început de
carieră, să fie curioase, să
caute, să cerceteze, să
abordeze orice cauză, orice
situație pornind de la ideea că
orice problemă are cel puțin o
soluție, dacă nu mai multe. Și
să nu uite de bunul-simț. Aici
este cheia. alina maria nistor,
fondator am nistor - Cabinet
de avocatură

Le sfatuiesc pe doamne să se
îndrepte spre avocatură. Este
o meserie foarte potrivită
pentru femei, meserie care
necesită empatie şi tenacitate.
Important este să se înarmeze
cu multă răbdare.  Rezultatele
se simt remarcate după mulţi
ani de muncă continuă. Le mai
recomand să fie conştiincioase
şi, mult mai important, să nu
uite să îşi păstreze feminitatea
într-o lume condusă de băr ba ţi
într-o proporţie covârşitoare.
roxana muşoi, managing
Partner, rădulescu & mușoi

Ca în orice alte profesii, suc -
cesul nu poate rezulta decât în
urma unui efort susţinut şi
constant, mai ales în perioada
de formare profesională, fiind
însoţit de asemenea de anu mi -
te sacrificii datorate ritmului
alert specific meseriei. Şi
totuşi vedem  în jurul nostru
femei care reuşesc să împace
drumul profesional cu cel
familial. Un avocat, indiferent
că este bărbat sau femeie,
pentru a fi un avocat de

succes trebuie să găsească
acea legătură perfectă care
îmbină cariera profesională cu
viaţa personală. Este o ches -
tiune de alegere personală,
dar consider că pentru a fi un
avocat de succes, persoana în
cauză trebuie să schimbe
preconcepţii, să facă multă
muncă de convingere, să
inspire, să creeze şi nu în
ultimul rând să genereze
valoare. irina stănculescu,
partener fondator şi
manager muşetescu,
stănculescu şi asociaţii

Le sfătuiesc pe doamnele avo cat
să fie puternice, perse verente,
sa aibă încredere în propriile
aptitudini și să iubească ceea
ce fac. Femeile sunt bune
ascultătoare, pot da dovadă de
mai multă empatie, pot jongla
cu mai multe sarcini în același
timp – așa numitul “multi-
tasking” etc. Toate aceste – să
le spunem – “talen te native”
sunt extrem de folositoare în
profesia noastră. anda todor,
managing Partner, dentons
europe – todor şi asociaţii

70% dintre avocaţii din
România sunt doamne, iar
echipa VASS Lawyers reflectă
fidel această realitate. Nu pot
spune că am ţinut cont de gen
în construirea echipei, însă cu
siguranţă au contat calităţile şi
viziunea avocatului. Orice
persoană care poate da
dovadă de profesionalism,
responsabilitate, excelenţă în
pregătirea academică şi mai
ales de pasiune pentru acest
domeniu este un câştig
important pentru echipa
noastră. iulia vass, managing
Partner, vass lawyers

Emiliana Dovan

Sfaturi 
pentru început de drum
Redacţia legal Magazin a reunit pentru dumneavoastră, doamnele avocat aflate la început de carieră,
câteva sfaturi utile. Recomandările şi gândurile bune aparţin unor doamne avocat cu experienţă
semnificativă în piaţa avocaturii din România.

T
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eîncrederea în
justiţie favorizează
corupţia
Legal Magazin şi

Institutul Naţional de Control
Intern au organizat prima
ediţie a conferinţei “soluții
eficiente de luptă împotriva
corupției și a fraudei” , pe 
25 martie 2015, în cadrul Hotel
Marshal Garden din Bucureşti.
Criza economică prelungită a
determinat o creștere
semnificativă a actelor de
corupție, de fraudă și de
evaziune fiscală, din partea
unor actori diverși: companii și
instituții de stat, funcționari

publici, primari, șefi de
Consilii Județene,
parlamentari, miniștrii,
companii private, ONG-uri și
persoane fizice.
Conferința “Soluții eficiente de
luptă împotriva corupției și a
fraudei” şi-a propus să
contribuie la creșterea
gradului de cunoaștere a
măsurilor de prevenire a
corupției și consolidare a
integrității în sectorul public și
privat.
“Cauzele corupţiei sunt:
nivelul veniturilor, restricţii
impuse de natura funcţiei,
obişnuinţa funcţionarului,

dezorganizarea instituţiei,
relaţiile apropiate dintre
judecători şi avocaţi, tradiţia.
Corupţia afectează capacităţile
justiţionale în sistem şi
determină în cazul publicului
scăderea încrederii şi
perpetuarea practicilor
neintegre. În ceea ce priveşte
angajaţii, corupţia generează
un personal nepregătit,
scăderea calităţii muncii şi
scăderea curajului acestora”,
a explicat CRISTI DANILEȚ,
Judecător, Doctor în Drept,
Consiliul Superior al
Magistraturii.
Potrivit acestuia, neîncrederea

în justiţie duce, de asemenea,
la favorizarea corupţiei.
“Câtă şpagă se dă anual în
România? Pagubele generate
de corupție în 2014: circa 400
milioane de euro (*). În anul
2014, DNA a emis 294
rechizitorii. "Beneficiile
materiale create ca urmare a
prejudiciilor se ridică anul
trecut la 379,7 milioane de
euro (1,6879 miliarde lei)",
spun reprezentanţii DNA. Din
această sumă, valoarea
banilor sau bunurilor
dobândite ca obiect al
infracţiunilor de corupţie este
de 87,7 milioane lei,
echivalentul a 19,7 milioane
euro. Notam în treacăt că faţă
de 2013 , aceasta din urmă
valoare e cu 133,24% mai
mare decât în 2013”, a
declarat PAULA LAVRIC,
Senior Manager ERS, Deloitte.
*Cifrele citate de
reprezentantul Deloitte provin
dintr-o analiză a hotnews.ro.

Neîncrederea în justiţie 
favorizează corupţia
legal Magazin şi Institutul naţional de Control Intern au organizat prima ediţie a conferinţei “Soluții
eficiente de luptă împotriva corupției și a fraudei” , pe 25 martie 2015, în cadrul hotel Marshal garden
din Bucureşti.

N
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MIHAI MAREȘ, Avocat Asociat
Coordonator, Mareș / Danilescu /
Mareș, a vorbit despre “Asistență
juridică și prevenție penală”.
“Art. 83 din Codul procedură penală
prevede drepturile esențiale ale
suspectului saui inculpatului.
Acesta are, în primul rând, dreptul
la tăcere (dreptul de a nu da nicio
declaraţie pe parcursul procesului
penal, atrăgându-i-se atenţia că
dacă refuză să dea declaraţii nu va
suferi nicio consecinţă defavorabilă,
iar dacă va da declaraţii acestea vor
putea fi folosite ca mijloace de
probă împotriva sa). De asemenea,
suspectului sau inculpatul are
dreptul de a fi informat cu privire la
fapta pentru care este cercetat şi
încadrarea juridică a acesteia,
dreptul de a consulta dosarul,
dreptul de a avea un avocat ales, iar
dacă nu îşi desemnează unul, în
cazurile de asistenţă obligatorie,
dreptul de a i se desemna un avocat
din oficiu” a declarat MIHAI MAREȘ.
Vicepreşedintele CEC Bank, Mirela
Iovu a vorbit despre "Principii de
guvernanță internă și sistemul de
control intern în domeniul bancar".
Aceasta a evidențiat faptul că
societățile financiar-bancare care
aplică eficient sistemul de control
intern au riscuri mai mici. “O gu ver -
nanță corporativă bună determină
îmbunătățirea relațiilor cu angajații”,
a evidențiat Mirela Iovu.
Evenimentul “soluții eficiente de
luptă împotriva corupției și a
fraudei” a fost moderat de 
COSMIN ŞERBĂNESCU,
Preşedinte, Institu tul de Control
Intern – “Implemen tarea de
controale antifraudă și anticorupție”
Conferința a fost structurată pe trei se -
siuni de discuţii, iar speakerii au fost:
Camelia sutiman, Procuror
şef, Secţia de urmărire penală şi
criminalistică , Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie – “Combaterea conflictelor
de interese şi a fraudelor”

Cristi danileȚ, Judecător,
Doctor în Drept, Consiliul Superior
al Magistraturii – “Corupția din
sistemul de justiție și anticorupția
judiciară”
mirela iovu, Vicepreședinte,
CEC Bank - “Principii de
guvernanță internă și sistemul de
control intern în domeniul bancar”
mihai mareȘ, Avocat Asociat
Coordonator, Mareș / Danilescu /
Mareș - “Asistență juridică și
prevenție penală”
Paula lavriC, Senior Manager
ERS, Deloitte – “Prevenirea și
combaterea corupției - gestionarea
eficientă a riscurilor”
univ. dr. emilian m.
doBresCu, Secretar Știintific
secția Științe Economice, Academia
Română – “Fraude cu fonduri
europene în exercițiul financiar
2007 – 2013”
Cornel CĂlinesCu, Ministerul
Justiției - “Strategia Națională
Anticorupție – concept, bune
practici, pași următori”
mihai fentZel, Șef Serviciu,
Inspecția de Integritate, Agenția
Națională de Integritate –
“Prevenirea și combaterea corupției
prin mijloace administrative”
alin BeCheanu, Președinte,
Comisia Antifraudă, Asociația
Română a Băncilor –
“Managementul riscului de fraudă
în sistemul bancar”
Claudiu ChiriȚĂ, Direcția de
Investigare a Fraudelor, IGPR –
“Recuperarea prejudiciului în
cazurile de fraudă”
CĂlin rangu, Director, Direcția
Protecția Consumatorilor,
Autoritatea de Supraveghere
Financiară – “Practicile incorecte și
frauduloase afectează direct
consumatorii de servicii financiar”
Sponsorii evenimentului au fost:
CEC Bank, Deloitte, Mareș /
Danilescu / Mareș.

Emiliana Dovan

CRIStI DAnIlEȚ, Judecător, Doctor în Drept, Consiliul Superior al Magistraturii

MIRElA IoVu, Vicepreședinte, CEC Bank

PAulA lAVRIC, Senior Manager ERS, Deloitte

MIhAI MAREș, Avocat Asociat Coordonator, Mareș / Danilescu / Mareș
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n județul Prahova
există 12 parcuri
industriale, opt
dintre acestea

fiind administrate de
autoritățile locale, iar patru de
companii private. De remarcat
că județul Prahova găzduiește
cel mai mare parc industrial
privat din Europa de Est
destinat activităților logistice.
Județul Prahova are, prin
tradiție, o vocație economică
industrială. Ponderea
industriei din punctul de
vedere al cifrei de afaceri în
totalul activității economice
este de aproape 50%, iar în
cadrul activităților industriale,
principalele ponderi le dețin
industria extractivă, de
prelucrare a țițeiului şi
cocsificare a cărbunelui,

industria alimentară, a
băuturilor şi a tutunului și
industria de mașini și
echipamente.
Conferința şi-a propus să
prezinte avantajele acestui
județ (forța de muncă
calificată, infrastructura bine
pusă la punct, tradiția indus -
trială) pentru a atrage noi
investiții românești și străine.
“În anul 2013, 22.007 firme şi-
au depus bilanţul în judeţul
Prahova. În total, cifra de
afaceri a acestora a depăşit
31,1 miliarde lei (7,45 mld.
Euro), iar rata profitului a fost
de 1,85 %”, a declarat
Alexandra Petre, Director
Promovare, Comunicare, P.R.,
Camera de Comerț și
Industrie Prahova (CCIP).
Potrivit acesteia, în perioada

menţionată, în judeţul
Prahova au fost 135.960
salariaţi, iar productivitatea
muncii a fost de 244.088
lei/salariat (54.851
Euro/salariat).
“În cadrul industriei, domeniul
petrolier este domeniul-
fanion, cu 703 firme, avand o
cifră de afaceri de 9.443
521.160 lei (2,12 mld. Euro),
reprezentând 28,5% din
activitatea economica a
judetului şi 54% din cifra de
afaceri a industriei
prahovene”, a mai declarat
Alexandra Petre.
Conform datelor CCIP, ponde -
rea domeniilor în ansamblul
activităţii economice a judeţu -
lui, din punctul de vedere al
cifrei de afaceri, este: Indus -
trie: 52,35%, Comerţ: 20,80%,

Servicii: 15,56%, Construcţii:
6,81%, Agricultură: 3%,
Turism:1,16%.
“Le vorbesc studenților
despre platforme industriale
care sunt de domeniul
trecutului, platform pe care ei
nu și le pot imagina. Încercăm
să pregătim absolvenți cu o
vedere mai largă, iar mediul
de afaceri ar trebui să sprijine
acest proces și nu mă refer
aici la susținerea materială.
Noua industrie a României nu
se poate dezvolta fără un
suport ingineresc pe măsură”,
a declarat Nicolae Paraschiv,
Prorector, Universitatea
Petrol-Gaze din Ploieşti.
Alţi vorbitori ai evenimentului
au fost: Ion Bolocan,
Prorector, Universitatea
Petrol-Gaze din Ploieşti, Petre
Prisecaru, Institutul de
Economie Mondială,
Academia Română, Traian
Bărbat, Secretar General,
Asociaţia Parcurilor
Industriale, Tehnologice,
Ştiinţifice şi a Incubatoarelor
de Afaceri din România,
A.P.I.T.S.I.A.R., Ioana Voicu,
Avocat, Voicu & Nicolau Legal
Partners, Florin Nicolau,
Avocat, Voicu & Nicolau Legal
Partners, Cosmin
Şerbănescu, Preşedinte,
Institutul de Control Intern.
Conferinţa “Aportul
companiilor din județul
Prahova în procesul de
reindustrializare a României”
a fost realizată cu sprijinul
Camerei de Comerț și
Industrie Prahova. Partenerii
evenimentului au fost:
Alexandrion, Institutul de
Control Intern, isoLex, Bank
Leumi Romania, Voicu &
Nicolau, webhelp.

Emiliana Dovan

Industrializarea României
se bazează pe suportul ingineresc
legal Magazin Events a organizat pe 19 martie 2015, în cadrul universității Petrol – gaze din Ploiești,
conferinţa ”Aportul companiilor din județul Prahova în procesul de reindustrializare a României”.
“Aportul companiilor din județul Prahova în procesul de reindustrializare a României” a reprezentat cea
de-a doua ediţie dintr-o serie de conferințe axate pe necesitatea reindustrializării României. Prima ediţie
s-a desfăşurat în oradea, judeţul Bihor, pe data de 22 octombrie 2014.
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orbitorii
evenimentului au
fost: Simona
Miloș, Președinte,

INPPI, Andreea Deli
Diaconescu, Membru
Consiliul Științific, INPPI,
Valentina Burdescu, Director,
Direcția Buletinul procedurilor
de Insolvență, Oficiul Național
al Registrului Comerțului,
Vasile Godîncă-Herlea, Asociat
Coordonator, CITR, Octavian
Barbu, Business Development
Manager, CITR, Alexandru
Stănoiu, Avocat, NTMO –
KPMG Legal şi Iancu Guda,
Analist Macroeconomic,
Coface.
“Perioada de aplicarea a
codului (n.red. Legea nr.
85/2014) este destul de mică

pentru a trage o concluzie.
Totuşi nu pot să nu remarc
faptul ca feedback-ul din piață
este pozitiv. S-a redus
considerabil numărul
procedurilor de insolvență. Cu
siguranță un merit îl are
excluderea procedurilor de
lichidare voluntară care
reprezentau până acum 25%
din total”, a declarat Simona
Miloş, Preşedinte, Institutul
Naţional de Pregătire a
Practicienilor în Insolvenţă
(INPPI).
Preşedintele INPPI a precizat
că în prezent se colectează
feedback despre noua Lege a
insolvenţei pentru a-l
transmite Băncii Mondiale,
cea care a finanțat realizarea
codului.

“Legea nouă rezolvă
problemele de interpretare
privind calificarea creanţelor
finanţatorului ca fiind curente
sau anterioare deschiderii
procedurii şi privind
finalizarea contractului de
leasing în caz de achitare a
obligaţiilor ulterioare.
Totodată, generează
neclarităţi în privinţa efectelor
în caz de denunţare, obiectului
cauzei de preferinţă la
creanţele anterioare înscrise
în tabel şi a decalajului
temporal între denunţarea
contractului şi înscrierea în
tabel”, a declarat Vasile
Godîncă-Herlea, Asociat
Coordonator, CITR.
Potrivit acestuia, una dintre
cauzele care au determinat

scăderea numărului de
insolvențe, în ultimele luni,
este abținerea debitorilor de a
intra în insolvență. Aceştia
sunt descurajaţi de inspecția
fiscală anterioară pe care
deschiderea procedurii
insolvenţei o implică şi
aşteaptă până când
reorganizarea nu mai este
posibilă.
Valentina Burdescu, Director,
Direcția Buletinul procedurilor
de Insolvență, Oficiul Național
al Registrului Comerțului, a
declarat că numărul
procedurilor de insolvență
deschise în 2014 a scăzut la
21.367, față de 30.282 în anul
2013, respectiv cu 29,4%.
Evenimentul a fost organizat
cu sprijinul Uniunii
Practicienilor în Insolvență din
România (UNPIR) și
Institutului Național de
Pregătire a Practicienilor în
Insolvență (INPPI), în
parteneriat cu CITR, KPMG,
FairSolve, Rominsolv şi
Rovigo.

Emiliana Dovan

Scade numărul 
procedurilor de insolvenţă
legal Magazin Events a organizat Ediția a IV-a a conferinţei Back in business versus “Purgatoriul”
Falimentului, pe data de 26 februarie 2015, în cadrul Radisson Blu hotel.
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eloitte împreună
cu specialiștii
Comisiei Euro -
pene au organizat

pe data de 31 martie 2015, la
Hotelul InterConti nen tal din
București, un eveniment despre
impactul adoptării noului Cod
Vamal al Uniunii Europene.
Evenimentul, organizat cu
sprijinul BusinessMark, a
subliniat principalul rol al
noului Cod Vamal care își
propune reorientarea activității
de vămuire către un sistem și
un mediu complet electronic.
Codul Vamal al Uniunii Euro -
pene stabilește noua legislație
vamală cu impact semnificativ
pentru mediul de afaceri înce -
pând cu data de 1 Mai 2016.
Sperkerii evenimentului au
fost: Frank Janssens -
Comisia Europeana, Sef
Unitate A3: Proceduri vamale
& Management de proiect,
Fernand Rutten - Deloitte
Belgia, Partener Vama si
Comert International, Pieter
Wessel – Partener servicii
fiscale, Deloitte Romania,
Mihai Petre – Senior Manager
servicii fiscale, Deloitte
Romania, Daniela Neagoe –
Senior Consultant servicii
fiscale, Deloitte Romania și

Ioana Lira – Senior Consultant
servicii fiscale, Deloitte Romania.
Pieter Wessel – Partener
servicii fiscale, Deloitte
Romania, a fost primul vorbi -
tor al conferinţei şi a făcut o
scurtă trecere prin istoria
uniunii vamale din Europa.
“În 1957 Tratatul de la Roma a
stabilit Comunitatea Econo mică
Europenă, care proclama
mişcarea liberă a mărfurilor, a
serviciilor şi a capitalului de
lucru. În ianua rie 1968 se
stabi liea uniunea vamală care
interzicea taxele vamale la
nivel intern şi care impunea un
tarif vamal comun în relaţia cu
statele terţe”, a explicat Pieter
Wessel.
Acesta a amintit despre bene -
ficiile instaurate din 1985 de

Carta Albă a Comisarului Lord
Cockfield, care susţinea “Cât
de mare ar fi evolutia dacă
schimbul comercial şi indus tria
din Europa s-ar putea desfă -
şura în baza unei singure pieţe
neobstrucţionate. Sarcina este
de a înlătura toate barierele:
fizice tehnice şi fiscale, care
divizează Europa şi care o
obligă să nu funcţioneze ca o
singură unitate economică”.
“Trăiesc în România de 6 ani şi
am văzut schimbările făcute în
ultima vreme. Sunt sigur că
România merge în direcția
bună. Îmi place România, sper
să-mi cresc copiii aici dar sunt
lucruri de îmbunătățit, mai
ales în domeniul legislativ.
Avem obligația să folosim
sistemul așa cum trebuie, din

punct de vedere al busine -
ssului propriu și nu numai”, a
mai precizat Pieter Wessel.
Frank Janssens, Comisia
Europeană (CE), Şef Unitate
A3: Proceduri vamale &
Management de proiect,
consideră de asemenea că
România a progresat din
multe puncte de vedere.
“În România lucrurile merg
cum trebuie și sperăm ca
noua legislație din domeniul
vamal să ajute la dezvoltarea
economiei europene. Intrarea
în vigoare a noului Cod Vamal
nu înseamnă că totul se va
schimba din mai 2016.
Lucrurile se vor schimba
treptat până în decembrie
2020. Important este că
trecem la procesarea electro -
nică obligatorie a datelor”, a
explicat Frank Janssens.
Acesta a subliniat importanţa
armonizării, precizând că în
prezent există diferențe de la
un stat membru la altul.
“Aproximativ 95% a fost deja
armonizat, dar trebuie să
continuăm. Companiile care
sunt active în mai multe state
membre trebuie să aibă o
metodă comună pentru toate
statele respective. Sistemele
IT sunt diferite oarecum și nu
vor fi disponibile noile sisteme
în toate statele membre din
luna mai 2016. Pregatim baza
legala specificapentru acest
subiect. Se vor acorda și
derogări speciale, în general
pentru poziționarea
geografică. De exemplu, în
Malta nu se poate face
transport pe căi ferate. De
aceea este important să nu
cheltuim timp și bani pentru
chestiuni inutile”, a mai
declarat Frank Janssens.

Emiliana Dovan

Noul Cod Vamal:  
câțiva ani până la trecerea
completă la sistemul electronic 
După mai bine de douăzeci de ani de la ultimele modificări importante aduse legislatiei vamale, uniunea
Europeană va schimba Codul Vamal. noile prevederi ce vor reforma legislația vamală vor intra în vigoare
începând cu 1 mai 2016. Agenții economici implicați în operațiuni de comerț exterior sunt direct afectați
de noile prevederi. Aceștia trebuie sa acționeze încă din acest an, pentru a se conforma noilor modificări
și a nu fi pusi in situația de a întrerupe/modifica la jumătatea anului 2016 modul în care efectuează în
prezent vămuirea mărfurilor.

D
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ublicația online
www.Banking -
News.ro
organizează, cu

sprijinul Asociației Române a
Băncilor, în data de 23 aprilie
2015, la Godot Cafe-Teatru,
conferința ”EU plătesc cu
cardul”, concept ce
alcătuiește cadrul pentru
inițierea unor discuții
aprofundate despre
perspectivele de dezvoltare
ale industriei de carduri din
țara noastră. Evenimentul se
bucură de susținerea Visa,
MasterCard, BCR, Banca
Transilvania și Garanti Bank,
în calitate de Parteneri.
Structurat sub forma unei
mese rotunde, Simpozionul

”EU plătesc cu cardul” va
facilita, într-o ambianță
specială și inedită, o
întrevedere captivantă și
stimulativă între specialiști
din domeniul bancar și
mediul de afaceri,
reprezentanți mass-media și
membri ai companiilor din
domeniului comerțului cu
ridicata/online.
Evenimentul va fi moderat de
doamna Rodica Tuchilă,
director Asociația Română a
Băncilor, care va susține și o
prezentare cu tema
“Standardizarea plăților cu
carduri în SEPA (Single Euro
Payments Area)”.
Simpozionul ”EU plătesc cu
cardul” se bucură de prezența

a unora dintre cei mai buni
specialiști ai industriei de
carduri din țara noastră, în
calitate de speakeri.
Astfel, audiența va avea
posibilitatea de a afla
punctele de vedere exprimate
de Florin Dănescu –
Președinte executiv Asociația
Română a Băncilor, Ruxandra
Avram – Șef serviciu, Direcția
Stabilitate Financiară din
cadrul Băncii Naționale a
României, Cătălin Crețu –
Director regional Visa Europe
pentru România, Croația și
Slovenia, Cosmin
Vladimirescu - Director
general MasterCard România,
Bianca Ioniță – Șef
departament Carduri din

cadrul BCR și Emanuel Iancu
– Cards Operations Manager
în cadrul Garanti Bank.
Cu ocazia simpozionului ”EU
plătesc cu cardul”, publicația
online www.bankingnews.ro
va edita un Studiu de piață
despre piața de carduri, cu
detaliile privind evoluția din
ultimii cinci ani a portofoliilor
principalelor bănci din
România.
Taxa pentru a participa life la
simpozionul ”EU plătesc cu
cardul” într-un cadru inedit,
beneficiind de prezentările
susținute de speakerii celor
două sesiuni ale
evenimentului și de
interacțiunea cu cei mai buni
specialiști ai industriei de
carduri, este de 99 de euro de
persoană. Termenul limită
pentru accesarea ultimei
comenzi pentru participarea
la conferință este data de 17
aprilie 2015, în limita celor
100 de locuri disponibile.
Pentru comenzi va rugăm să
transmiteți la adresa de e-
mail cornel.dinu@ban king -
news.ro datele de facturare și
numărul de persoane
participante, cu subiectul
”Emitere factură – Participare
Simpozion”.

Profesioniștii industriei de
carduri se întâlnesc la conferința
”EU plătesc cu cardul”
* Când va deveni cardul un instrument de plată pentru români, nu un plastic care eliberează bani la AtM *
Cum va influența plafonarea comisioanelor interbancare la plata cu cardul domeniul bancar, industria
comerțului și consumatorii * Ce perspective de dezvoltare are industria de profil la 20 de ani de la
emiterea primului card în țara noastră - Sunt câteva dintre temele ce vor fi abordate în cadrul
simpozionului ”Eu plătesc cu cardul”.

P



Afacerile de familie
din România sunt

în faţa primului
schimb de generaţii
Trei sferturi

dintre
afacerile de

familie din
România
(74%) au

înregistrat
o creştere a

cifrei de
afaceri în

ultimul an
financiar, în
vreme ce la
nivel global
65% dintre afacerile de familie au

înregistrat astfel de creşteri, arată
ediţia din acest an a raportului

PwC Family Business Survey. În
ceea ce priveşte perspectivele de

creştere pentru următorii cinci
ani, antreprenorii din România

sunt mai rezervaţi decât omologii
la nivel global: 75% dintre cei

intervievaţi îşi propun să-şi
dezvolte afacerea pe parcursul

următorilor cinci ani (versus 85%
global).Astfel, 62% dintre

respondenţii români se aşteaptă
la o creştere constantă a afacerii
lor în următorii cinci ani, iar alţi

13% mizează pe o creştere rapidă
şi agresivă. Rezultatele sunt

asemănătoare cu cele evidenţiate
în ediţia precedentă a sondajului.
“Afacerile de familie au învăţat să

navigheze în ape tulburi şi încep
să gândească pe termen lung, din

moment ce nevoia de inovare
trece în fruntea listei

preocupărilor lor, după ce în ediţia
anterioară a sondajului situaţia

economică generală era
percepută drept principala

ameninţare”, a declarat
alexandru medelean (foto),

Liderul Echipei de Servicii
Integrate pentru Antreprenori şi

Afaceri de Familie, PwC România.

Companiile româneşti sunt
mai optimiste privind
creşterea cifrei de afaceri,
a investiţiilor, salariilor sau
a numărului de angajaţi în
2015, comparativ cu
companiile străine care
operează în România,
arată o analiză
comparativă desprinsă din
studiul „O nouă viziune a
creşterii”, dezvoltat de EY
România. Studiul are la
bază răspunsurile a 202
executivi de top şi
analizează percepţia
acestora în privinţa
perspectivelor mediului de
afaceri din România în
2015. 53% dintre aceştia
provin din companii
româneşti, iar 47% din
companii străine1.
Executivii au răspuns
chestionarului EY România
în perioada 10 – 16
februarie 2015. În timp ce
companiile româneşti îşi

măsoară succesul uitându-
se la indicatori precum
notorietatea brandului
(67%), număr de angajaţi
(57%), rezultate financiare
(53%) sau satisfacţia
clienţilor (52%), companiile
străine care operează în
România se raportează în
unanimitate la gradul de
optimizare al proceselor,
sau la vechimea pe piaţă
(67%) şi la cota de piaţă
(49%). 
Companiile româneşti sunt
mult mai optimiste decât
cele străine în privinţa
creşterii: 55% dintre
companiile cu capital
autohton se aşteaptă la o
creştere semnificativă a
cifrei de afaceri în 2015,
între +10% şi +31%,
comparativ cu doar 39%
dintre companiile străine
care au afirmat că
previzionează o astfel de
creştere. În schimb,

aproape jumătate dintre
companiile străine
planifică o creştere
moderată, între +1% şi
+10%, faţă de doar 37%
dintre companiile
româneşti. Nicio companie
românească inclusă în
sondaj nu a previzionat
scăderi ale cifrei de afaceri
mai mari de -5%, în
comparaţie cu 6% dintre
companiile străine care se
aşteaptă la scăderi între -
5% şi -20%. 
Cele mai optimiste
companii româneşti privind
creşterea în 2015 operează
în industriile producătoare,
domeniu în care toate
companiile româneşti
incluse în sondaj au
declarat că se aşteaptă la
creştere în acest an.
Comparativ, companiile
străine cele mai optimiste
operează în domeniul
serviciilor.

Conform cifrelor publicate de Institutul
Național de Statistică, Germania rămâne
și în 2014 partenerul comercial nr. 1 al
României. Importurile din Germania au
însumat 11,2 mld. EUR, cu 8,7% mai mult
decât în 2013, iar exporturile 10,1 mld.

EUR, în creștere cu 9,8% față de anul
precedent. Astfel creșterea importurilor și
a exporturilor germane s-a situat peste
creșterea de circa 5% a totalului
exporturilor și importurilor românești. 
Cele mai importante grupe de produse, pe
care România le importă din Germania,
sunt mașini și aparate, mijloace și
materiale de transport, metale comune. În
ce privește exporturile către Germania
mașinile și aparatele se află de asemenea
pe primul loc, urmate de mijloace și
materiale de transport și de materiale
textile. 
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-
Germană (AHK România), înfiinţată în
septembrie 2002, numără în prezent circa
530 de firme membre şi este cea mai
mare cameră de comerţ bilaterală din
România. 

germania rămâne cel mai important
partener comercial al României

Companiile româneşti sunt mai
optimiste decât cele multinaţionale
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Piraeus Bank a realizat un
profit brut de 2,1 milioane de
euro, iar la 31 decembrie
2014, activele băncii totalizau
aproximativ 2 miliarde de
euro. Valoarea totală a
creditelor acordate este de
peste 1,4 miliarde de euro,
înregistrând o ușoară scădere
față de anul 2013. Volumul de
credite noi acordate au
însumat peste 300 de milioane
de euro, prezentând o creștere
de 50% față de realizările
anului 2013. Creditele
acordate companiilor au

crescut cu 21%, în timp ce
creditele retail au rămas pe un
trend descrescător.

Numărul de carduri emise a
crescut cu 3% față de anul
2013. În ceea ce privește
valoarea depozitelor atrase de
Piraeus Bank România la 31
decembrie 2014, acestea se
situează la peste 1,1 miliarde
de euro, cu o creștere de 8%
față de anul trecut. La sfârșitul
anului 2014, Piraeus Bank Ro -
mânia deservea peste 300.000
de clienți și deținea o rețea
formată din 130 de sucursale.
„Piraeus Bank s-a orientat în
2014 către calitatea ofertelor,
precum și către raționalizarea

segmentelor sale de business,
îmbunătățindu-și astfel
eficiența. Rezultatele confirmă
aceste direcții: bază de clienți
constantă, ușoare creșteri în
zona de creditare pentru
companii, a depozitelor și a
numărului de carduri emise.
Rezultatele financiare obținute
conturează 2014 ca un an de
stabilitate și marchează, de
asemenea, pasul următor în
direcția creșterii eficienței, pe
termen lung”, a subliniat
Cătălin Pârvu (foto), CEO
Piraeus Bank România.

Luni, 30 martie 2015, a
avut loc la sediul ANAR
conferința de presă pri -
vind proiectul ”WATMAN –
Sistem informaţional
pentru Managementul
Integrat al Apelor - Etapa I”
în conformitate cu preve -
derile impuse de modul
de implementare a
proiec tu lui de către AM
POS Mediu.
Administrația Națională
„Apele Române”
implementează proiectul
”WATMAN – Sistem
informaţional pentru
Managementul Integrat al
Apelor - Etapa I”, proiect
prin care se pun bazele
aplicării strategiei naţio -
nale pentru manage -
mentul resurselor de apă,
inclusiv a situațiilor
generate de fenomene
hidrologice extreme
(secetă și ape mari,
poluări sau accidente la
sistemul  de gospodărire
a apelor) în caz de

dezastre, elaborată de
Minis terul Mediului, Ape lor
şi Pădurilor (MMAP). 
Proiectul are o valoare de
63 milioane de euro, din
care 85% sunt fonduri
europene, iar restul de
15% este cofinanțat de la
bugetul de stat. Durata de
implementare a proiectu -
lui este de 12 luni. 
Lucrările de infrastruc -
tură propuse, echipa men -
tele și dotările, vor fi ins ta -
 late în puncte distincte pe
întreg teritoriul
românesc, în toate cele 11
Bazine Hidrografice:
Someș-Tisa, Crișuri,
Mureș, Banat, Jiu, Olt,

Argeș - Vedea, Buzău -
Ialomița, Siret, Prut -
Bârlad și Dobrogea -
Litoral.
Implementarea proiectu -
lui va avea un impact
pozitiv considerabil
asupra populației prin
faptul că aproximativ 1,5
milioane de locuitori din
zonele vulnerabile vor
beneficia de informații, în
timp real, privind evoluția
și gestionarea
fenomenelor hidrologice
extreme, iar riscul de
producere a acestora va fi
diminuat cu 7% la nivelul
celor 11 bazine
hidrografice din România.

Potrivit Sole Luxury Boutique, unul dintre
cei mai mari retaileri de produse fashion şi
de înfrumuseţare, româncele preferă
parfumurile dulci care denotă eleganţă şi
feminitate şi îşi aleg aromele în funcţie de
brandul producător. Indiferent de ocazie,
parfumurile reprezintă un accesoriu de
neînlocuit în outfit-ul oricărei femei, iar
alegerea aromei potrivite  va determina
încrederea în sine şi starea persoanei care
îl poartă. În acest sens, conform parfumu -
rilor pe care le folosesc, româncele se
disting ca fiind femei elegante şi
seducătoare,  pasionate de note fructate şi
atrase de designul special al sticluţelor.
Potrivit Sole Luxury Boutique, femeile
cheltuiesc, în medie, 200 lei pentru un
parfum de cel puţin 50 ml şi se îndreaptă
către note de vârf dulci, atent îmbuteliate
în sticluţe delicate care poartă semnătura
marilor parfumieri. 
Astfel, în topul brandurilor preferate de
românce se află parfumurile create de
către producătorii francezi şi italieni,
precum Christian Dior, Dolce & Gabbana,
Giorgio Armani, Versace şi Yves Saint
Laurent. Preţul acestora porneşte de la
119,9 lei, iar notele de vârf relevă arome
dulci datorită compoziţiei de iasomie,
coacăze negre sau rodie. 

româncele preferă
parfumurile dulci
care denotă eleganţă
şi feminitate

2014, un an de consolidare pentru Piraeus Bank românia
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a.n. „apele române”
implementează proiectul WATMAN 
în valoare de 63 milioane de euro



17% dintre
companiile din
România sunt
inactive fiscal

În România, aproximativ 17%
dintre companii sunt inactive

fiscal, potrivit unei analize
MemoX, aplicația pentru

verificarea simplă, rapidă și în
timp real a informațiilor fiscale

despre companii, lansată de
grupul de firme QuickMobile.

Cele mai multe companii care
prezintă riscul inactivității 

fiscale se regăsesc în 
București, unde există 

peste 90.000 de companii în
această situație. 

Business-urile care ajung să
deruleze afaceri cu firme inactive

fiscal riscă să nu le fie luate în
considerare tranzacțiile de către

Fisc și chiar să nu beneficieze de
dreptul de deducere a TVA-ului.

Analiza MemoX arată că, în
prezent, în România sunt

înregistrate peste 1,4 milioane de
firme, dintre care peste 230.000

sunt inactive fiscal. În plus, în
ultimul an, peste 100.000 de
firme au înregistrat diverse

modificări la Registrul
Comerțului.

Mai mult, primele 10 județe din
țară, în funcție de cifra de afaceri

din 2014, numără peste 180.000
de firme inactive fiscal. Dintre

acestea, peste 90.000 sunt doar
în București, urmate de Cluj și

Constanța, fiecare cu câte 14.000
de firme inactive fiscal, Timiș cu
13.000, respectiv Brașov și Ilfov,
fiecare cu 11.000. De asemenea,

Mehedinți, unul dintre cele mai
sărace județe din România, are în

prezent peste 4.000 de firme
inactive fiscal.

John e. Pepper (foto),
unul dintre cei mai
influenţi şi admiraţi lideri
de business din Statele
Unite, fost CEO si
preşedinte al consiliului de
administraţie al Procter &
Gamble (P&G), fost
preşedinte al consiliului de

admininstraţie al Walt
Disney Company (WDC) şi
fost vicepreşedinte de
finante si administratie in
cadrul Universităţii Yale,
va vizita România în
ultima decadă a lunii
aprilie, la invitaţia Wave
Division. El va susţine o
serie de conferinţe şi va
lansa versiunea în limba
română a cărţii sale “What
Really Matters”, ce va fi
publicată în România de
Editura „Evrika
Publishing”, membră a
grupului editorial
Universul Juridic.
În timpul vizitei în

România, prin
amabilitatea Wave
Division, John E. Pepper
se va adresa studenţilor
de la ASE şi SNSPA,
membrilor CEO Clubs
International Europe,
participanţilor la
conferinţa Inspiro şi, cel
mai important, audienţei
de la conferinţa “What
Really Matters - A
conversation with John E.
Pepper Jr.: Ensuring
sustainable profitable
growth for your business”,
ce va avea loc pe 29
aprilie, la Athenee Palace
Hilton Bucharest.

Aproape 40% dintre afacerile din România
sunt conduse de femei, din poziţia de
patron sau acţionar majoritar, relevă un
studiu efectuat de agenţia de business
information şi credit risk management
KeysFin. Cele mai multe "business
woman" fac afaceri în comerţ şi
consultanţă.
Potrivit datelor statistice, disponibile în

baza de date KeysFin, femeile reprezintă
160.109 din totalul de 444.748 acţionari
majoritari la cele 434.239 de societăţi
comerciale luate în calcul. "Dacă ar fi să
facem portretul robot al femeii care face
afaceri în calitate de acţionar majoritar,
care decide, şi nu de
angajat, aceasta are vârsta
medie de 35-50 ani,
locuieşte la oraş, are studii
superioare şi este focusată
pe comerţ", spun analiştii
de la KeysFin.
Studiul realizat de KeysFin
arată că cele mai multe
femei implicate în business
sunt în Capitală (26.255),
Cluj (7284), Constanţa

(6870), Timiş (6099) şi Bihor (5316).
Afacerile derulate de femeile de afaceri
românce s-au ridicat, în 2013, la nivelul de
71,4 miliarde de ei, o sumă ce reprezintă
peste 22% din totalul afacerilor celor peste
400.000 de firme luate în calcul de Keysfin.
Statistica KeysFin arată că cele mai multe
femei implicate în business din poziţia de
acţionar majoritar sunt românce, în total
143.365. Tot în ţara noastră fac afaceri,
printre altele, 144 de chinezoaice, peste
200 de nemţoaice şi italience, 72 de femei
din Republica Moldova, 39 de austriece, 38
de turcoaice,  34 de franţuzoaice, 27 de
unguroaice şi 24 de femei din SUA.

Cele mai multe "business woman" 
fac afaceri în comerţ şi consultanţă

Un fost preşedinte P&g
vine la Bucureşti
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Ca urmare a intensificării
activității de informare a
contribuabililor, cât și a
acțiunilor de control
desfășurate de Direcția
Antifraudă, numărul caselor
de marcat fiscalizate a
crescut cu 24,32%  în
primele 3 luni din 2015,

comparativ cu aceași
perioadă a anului trecut.
Dacă între 01.01-31.03.2014
au fost fiscalizate, la nivel
național, 22.329 case de 
marcat, în aceeași perioadă
a anului curent, s-a
înregistrat o creștere cu
5.441 de unități, ajun -

gându-
se la un total
de 27.740 uni -
tăți.Totodată, din datele
preliminare, gradul de

conformare
voluntară a

crescut cu 
circa 20%,

veniturile
colectate de ANAF

situându-se mult
deasupra progra -

mului de încasări.

roşia montană gold
Corporation demarează o nouă
concediere colectivă
Compania Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a notificat
atât Sindicatul „Viitorul Mineritului”, cât şi autorităţile în
domeniul muncii asupra demarării procesului de concediere
colectivă pentru un procentaj de aproximativ 35% din angajaţii
rămaşi ai companiei, numărul final urmând a fi determinat
după încheierea negocierilor cu sindicatul. Astfel, la un an
după concedierile colective din martie 2014, când 1000 de
familii rămâneau fără sursă esenţială de venituri în zona
Roşia Montană, RMGC este constrânsă să continue
disponibilizările din cauza întârzierilor nejustificat de mari în
evaluarea și avizarea proiectului minier aurifer, în ciuda
tuturor eforturilor companiei.
În acelaşi timp, Roşia Montană Gold Corporation îşi reafirmă
disponibilitatea de a dezvolta cea mai modernă mină auriferă
din România şi speră ca factorii de decizie să se implice în
consultări cât mai curând posibil.

The Diplomat – Bucharest a
organizat pe 26 martie,
Hotel InterContinental
Bucureşti, prima ediţie a
ROMANIAN OUTSOURCING
SUMMIT 2015.  Evenimentul
a fost organizat cu sprijinul
partenerilor strategici
Outsourcing Advisers,
ABSL- Asociația Liderilor
din Domeniul Serviciilor
pentru Afaceri, ANIS -
Asociaţia Patronală a
Industriei de Software şi
Servicii, partenerii gold
Societe Generale European
Business Services, Total
Soft, Wipro, partenerii
Endava, Genpact, JLL,
Noerr, PwC, SCC, UCMS
Group şi suportul APDETIC

(Asociaţia Producătorilor şi
Distribuitorilor de
Echipamente de Tehnologia
informaţiilor şi
Comunicaţiilor) şi Cluj IT. 
România reprezintă una
dintre cele mai importante
destinaţii pentru investitorii
în serviciile profesionale de
externalizare precum BPO,
ITO sau SSC, un segment
estimat la aproape 1,2
miliarde de euro şi mai
mult de 60.000 de
profesionişti activi pe piaţa
locală. Alături însă de o
creştere constantă
înregistrată în ultimii ani în
România, aceste servicii se
confruntă cu provocări în
ritmul de creştere aşteptat. 

60.000 de profesionişti 
în industria de Outsourcing

numărul caselor de marcat 
fiscalizate a crescut cu 24,32%
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Pagini realizate de mircea fica



Ana Maria
Andronic

Partener
Biriș Goran SPARL

Ana-Maria este Partener în cadrul Biriş Goran de la începutul anului 2014 și
coordonează practica în domeniul proprietății intelectuale, IT și media. Ana-Maria
este calificată să practice avocatura în București din 2007 și în statul New York, SUA
din 2011. Este printre puținii avocați specializați în proiecte IT și online, punând
accentul pe aspecte legate de Internet, drepturi de autor şi mărci înregistrate. 

De asemenea, Ana Maria are experiență notabilă în domeniul dreptului societar și
în cel al fuziunilor şi achiziţiilor. Gestionează în principal investiții de tip business
angel și cu capital de risc, aspecte legate de confidențialitate pe Internet, drepturi
de autor și mărci înregistrate, precum și de dreptul muncii. 
Ana-Maria este motorul din spatele VentureConnect, un eveniment bianual ce
reunește importanți antreprenori și investitorii din mediul IT și online din regiune,
cu scopul de a atrage investiții în domeniu. 

Înainte de a se alătura echipei Biriş Goran în 2008, Ana-Maria a lucrat ca clerk
pentru judecătorul James J. Brady din cadrul instanţei federale a Districtului de
Mijloc al statului Louisiana şi ca cercetător în cadrul Pre-Trial Justice Institute din
Washington, D.C.

Biriș goran SPARl
Tel: +40 21 260 0710
Fax: +40 21 260 0720

47 Aviatorilor Boulevard
RO-011853, Bucharest

aandronic@birisgoran.ro

56 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015


la

d
y 

la
w

ye
r

 P
r

o
fi

le

Andreea
Cionca Anghelof

Asociat Coordonator
CITR

Andreea Cionca Anghelof este absolventă a Universității de Vest din Timișoara,
Facultatea de Drept, practician în insolvență membru al UNPIR din anul 2007 și
membru Insol Europe din anul 2011. Este asociat în cadrul CITR din anul 2008,
societatea fiind lider în piața de insolvență din România. Cu o experiență de peste
10 ani în domeniu, Andreea Cionca Anghelof are o valoroasă expertiză în
procedurile de insolvență și de lichidare voluntară, coordonând proiecte cheie ale
CITR. 

În ultimii ani a coordonat tranzacțiile singurelor mall-uri din România valorificate
în insolvență, Tiago Mall și City Mall și diverse proiecte precum Flanco, Tractorul
Brașov, Diverta, Boom TV, Alia Apartments Imobiliaria, Electroputere Mall
Craiova, Swan Property. Cu o impresionantă specializare în reorganizările
judiciare și cursuri MBA în cadrul Open University of London, Andreea a coordonat
până în prezent peste 100 de proiecte de insolvență, medii și mari, la nivel
național.

CItR
andreea.anghelof@citr.ro
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Alina Mioara 
Cobuz Băgnaru

Managing Partner 
S.C.P.A Cobuz şi Asociaţii

Alina Mioara Cobuz Băgnaru, Managing Partner şi membru fondator în S.C.P.A Cobuz
şi Asociaţii, este Avocat în Baroul Bucureşti din anul 1995, Doctor în Drept în domeniul
Dreptului Comerţului Internaţional, membră IBA – din anul 1996 (ADR), Arbitru la
Bursa de Valori Bucureşti, Mediator Finban - 2010; Membră în European Court of
Arbitration, Training program on Belgian Commercial Arbitration (inc. EU arbitration)-
Brussels Arbitration School-2014.
Este de asemenea specialist în arbitraj comercial intern şi internaţional, arbitraje
derulate sub Regulament ICC, CAB, ICSID, UNCITRAL, FIDIC, cu loc al arbitrajului,
Paris, Viena, Zurich, Geneva, Londra,  Bucureşti, New York, Osaka,  derivate din
contracte de privatizare, media, infrastructură, consultanţă, energie.

Alina Mioara Cobuz Băgnaru este Expert Senior, specializat în acordarea de asistenţă
şi consultanţă juridică în cadrul unor proiecte majore de infrastructură derulate sub
Regulamentul  FIDIC. Experienţa complexă în furnizarea de consultanţă juridică şi
contractuală în domeniul dreptului afacerilor, negocieri şi tranzacţii. 

Dintre cărţile publicate menţionăm: Autor al monografiei - Arbitrajul ad-hoc conform
Regulilor Comisiei Naţiunilor Unite pentru Dreptul Comercial Internaţional –
Universul Juridic -2010 – 544 de pagini - AUTOR; Forţa Juridică a Hotărârilor Arbitrale
Străine – 2011- Editura Universitară, editura universitara -  ,,Investirea şi punerea în
executare a unei hotărâri arbitrale de către un creditor român în străinătate, coautor.

S.C.P.A Cobuz şi Asociaţii
Bucureşti, Str. Mărgăritarelor, Nr.14, Sector 2, 

Tel: 0722.239.962, Tel. fix: 021.210.42.64/69
e-mail: alina@cobuz.ro

Anca Maria 
Danilescu

Partener Senior
SCA Zamfirescu 

Racoţi & Partners

Anca Maria Danilescu este partener senior în cadrul  Zamfirescu Racoţi & Partners
din anul 2007 şi coordonator al practicilor de fuziuni şi achiziţii, dreptul muncii şi
drept imobiliar.
Anca are o experienţă semnificativă în domeniul dreptului societar, al fuziunilor şi
achiziţiilor, precum şi în cel al privatizărilor şi al proiectelor de finanţare. Ea a fost
implicată în tranzacţii complexe, variind de la tranzacţii internaţionale la operaţiuni
complexe cu privire le capitalul social şi operaţiuni privind active sociale pentru
clienţi importanţi acţionând în diverse domenii de activitate, inclusiv mari societăţi
internaţionale din industria varului şi sticlei, telecomunicaţii, în domeniul naval şi în
cel al aviaţiei.
Anca a acordat servicii de asistenţă juridică unor clienţi de primă importanţă, atât
societăţi private, cât şi cu capital de stat, în cadrul unor tranzacţii complexe de
finanţare, inclusiv contracte de împrumut, împrumuturi sindicalizate internaţionale,
tranzacţii securizate şi finanţări în domeniul aviaţiei. Spre exemplu, Anca a acordat
servicii de asistenţă juridică în tranzacţii de leasing transfrontalier în domeniul
aviaţiei şi în operaţiuni de finanţare uneia dintre cele mai importante societăţi
operând în domeniul aviaţiei din România, fiind implicată în toate etapele de
derulare ale unui asemenea proiect, inclusiv structurare şi securizare a tranzacţiei.
Anca Maria Danilescu este licenţiată a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Drept,
a Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene – Universitatea Paris I
Panthéon Sorbonne şi absolventă DEA - "Diplôme d'Etudes Approfondies" la
Universitatea Paris Sud (XI) - Facultatea Jean Monnet, în Paris.

SCA zamfirescu Racoţi & Partners
Str. Plantelor nr. 12, 023974

sector 2, Bucureşti
E-mail: anca.danilescu@zrp.ro

Tel: 0040 21 311 05 17
Fax: 0040 21 311 05 19

www.zrp.ro 



58 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015


la

d
y 

la
w

ye
r

 P
r

o
fi

le

Diana-Elena 
Dragomir

Avocat Fondator
Diana Dragomir 

şi Asociaţii

Avocatul Diana-Elena Dragomir este expert extern al Consiliului Europei şi formator
naţional în programele derulate de către Consiliul Europei, pentru instruirea
avocaţilor români în practica şi procedura Curţii Europene.

Diana-Elena Dragomir a pledat cu succes în sute de dosare, unele de o amploare şi
importanţă deosebite. Printre acestea, un număr relevant de cauze „nouvelle-affaire”
au dus la modificarea legislaţiei naţionale ca urmare a hotărârilor Curţii de la Strasbourg.
Cu titlu de exemplu: prima condamnare a României pentru încălcarea art.1 pct.1 din
Protocolul nr.7 adiţional la Convenţie care a determinat modificarea legislaţiei
naţionale privind regimul străinilor (Lupsa), prima hotărâre de măsuri interimare
luată de CEDO împotriva României în baza art. 39 din Regulamentul Curţii Europene
pentru protejarea dreptului la viaţă (Knecht), obligarea Statului Român la schimbarea
legislaţiei în materia regimului de detenţie, urmare a condamnării pentru încălcarea
dreptului la viaţă (Iorga), prima hotărâre în care CEDO trimite la Noul Cod de Procedură
Civilă pentru recuperarea integrală a daunelor materiale (Bernd), prima hotărâre de
revizuire a unei hotărâri CEDO în materia dreptului de proprietate (Aectra), prima
hotărâre prin care se recunoaşte dreptul unei persoane de a fi medic şi avocat în
acelaşi timp, practicând ambele profesii concomitent (Mateescu).

Casa de avocatură DIANA DRAGOMIR ŞI ASOCIAŢII oferă servicii integrate de avocatură
calificată, organizate pe şase direcţii: CEDO şi Convenţia de la Haga, Litigii, inclusiv
malpraxis medical, Penalul afacerilor, Comercial, Recuperări creanțe, Avocat de familie.

Diana Dragomir şi Asociaţii
Str. Ion Bogdan, nr. 9, Corp A, et.1, ap.2, București, Sector 1

Tel: 021.224.73.73
E-mail: office@avocati-experti.ro / www.avocati-experti.ro

Andreea giurcan

Colaborator 
SCA MUȘETESCU,

STĂNCULESCU ȘI ASOCIAȚII

Andreea Giurcan este avocat pledant de peste 8 ani. Ariile sale de expertiză cuprind
domenii diverse precum contenciosul administrativ  și  fiscal, achizițiile publice,
proprietate intelectuală și civil. Consideră că o abordare pluridisciplinară a
cauzelor sale, atenția pentru detalii și studiu aprofundat al legislației au făcut
diferența în cele mai multe cazuri, chiar și acolo unde se credea că altceva nu mai
este de făcut.

Este de părere că succesul în domeniul litigiilor trebuie să fie o imbinare de studiu
sustinut de promtitudine, efort  și spontaneintate.

Societatea în care activează i-a permis să ia contact cu o gamă largă de clienți, cu
exigențe diferite și spețe nuanțate, însă în ciuda diversității s-a găsit întotdeauna
cea mai bună soluție pentru clienți.

SCA Mușetescu, St\nculescu și Asociaţii
Str. Ion Brezoianu nr. 52A, et.1, ap. 4, sector 1, București

021 312 53 24
e-mail: a.giurcan@mslaw.ro



Ana-Maria 
hriţuc

Avocat partener
Sulica Protopopescu

Vonica

Ana-Maria Hriţuc practică avocatura de 14 ani, iar începând cu anul 2009 s-a
alăturat firmei Sulica Protopopescu Vonica (SPV) după ce timp de 5 ani a condus
departamentul juridic al entităţilor din România, afiliate unui important  retailer
din zona de telecomunicaţii unde a coordonat, din punct de vedere juridic, întreaga
activitate a acestuia.

În cadrul firmei, Ana-Maria coordonează în principal problematica de dreptul
muncii, sănătății și securității sociale, de la pachetul documentar individual
pentru fiecare salariat, la negocieri colective, detaşări şi punere la dispoziţie de
personal,   resort disciplinar, regulamente şi proceduri interne, pachete de
beneficii şi până la litigii de muncă şi cu impact în zona sănătăţii şi securităţii
sociale, precum şi aspecte fiscale şi financiare specifice politicilor salariale
aplicabile diverselor linii de management şi de execuţie din cadrul companiilor. La
acest moment Ana-Maria deserveşte, împreună cu o echipă tânără din cadrul SPV,
alături de un alt avocat partener, Adriana Puşcaş, un număr de 8 companii
multinaţionale, din industrii diferite, cu reglementari şi problematici diferite,
companii care au angajat în România peste 3.500 de salariaţi.

Un atu al Ana-Mariei este acela că, deţinând atât cetăţenie romană cât şi greacă
şi fiind o vorbitoare nativă de limbă greacă, oferă servicii de asistenţă juridică şi
unor societăţi elene şi cipriote.

Sulica Protopopescu Vonica
Societate Profesională de avocaţi
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Arcadia hinescu

Avocat titular
Arcadia Hinescu – 
Cabinet de avocat

Arcadia Hinescu are o experiență de peste 12 ani în domeniul juridic. Și-a început
cariera profesională la una din multinaționalele ce formează „the Big Four” și timp
de peste 9 ani a activat în cadrul unui important cabinet de avocat franco-român. 

Arcadia a acordat asistență pentru numeroase societăți naţionale şi internaţionale
atât în achiziții și fuziuni, restructurări de societăți, redactare și negociere de
contracte cât și în viața curentă a societăților. 

A reprezentat clienții în operațiuni complexe, atât sub aspectul valorii acestora, cât
și al problemelor de drept pe care le-au ridicat. Expertiza sa acoperă toate
domeniile de competență ale propriului cabinet: drept societar, fuziuni și achiziții,
drept civil, dreptul concurenței, dreptul pieței de artă, dreptul asociațiilor și
fundațiilor. 

Din decembrie 2014, Arcadia Hinescu este doctor în drept al Facultății de Drept din
cadrul Universității București, cu teza Regimul juridic al fuziunii societăților.

Arcadia hinescu – Cabinet de avocat
Str. Ion Brezoianu, nr. 3-5, ap. 8,

sector 5, București
Telefon: +40745301515

Email: arcadia.hinescu@hinescu.ro
www.hinescu.ro
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Roxana lupu

Managing Partner
Lupu & Partners

Roxana Lupu este manager partener al Lupu & Partners facând parte din echipa
de specialişti ai departamentului   de consultanţă comercială, optimizare fiscală
internaţională  şi încorporare de companii offshore.

Lupu Roxana  are o experienţă de peste 12 ani în consultanţă comercială şi
optimizare fiscală din care 5 ani în cadrul Ernest & Young Ungaria.

Lupu Roxana a acordat consultanţă în domeniul optimizării fiscale şi al dreptului
fiscal unui portofoliu larg de societăţii ce activează în domeniul  telecomunicatiilor,
IT,  real estate, Pharma, energiei, construcţiilor, hotelier, transporturilor.

Între domeniile sale de expertiză se regăsesc: dreptul fiscal, dreptul contencios-
administrativ, dreptul comercial, real estate si telecomunicatiile.

lupu & Partners
Clădirea Rotary Construcţii, Str. Lucian Blaga, nr 4, etaj 6, sector 3, Bucureşti

+4 0723.26.76.75
lupu.roxana@lupupartners.ro

Ioana Simina Ișfan

Avocat titular
Cabinet de avocat 

IȘFAN IOANA SIMINA
Colaborator

SCA MUȘETESCU,
STĂNCULESCU ȘI ASOCIAȚII

Ioana Simina Ișfan este avocat în Baroul București din anul 2003, iar din anul 2009
colaborează cu SCA MUȘETESCU, STĂNCULESCU ȘI ASOCIAȚII. A absolvit
cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității București și cursurile
postuniversitare în specialitatea drept privat organizate de aceeași instituție.

Este avocat pledant în domeniul dreptului civil și oferă servicii de consultanță în
negocierea și redactarea diferitelor tipuri de contracte, precum și în domeniul
achizițiilor publice, dovedind maleabilitate în abordarea diverselor domenii ale
dreptului.

Activitatea sa profesională are la bază respectul acordat clientului și
promptitudinea în rezolvarea cauzelor. În opinia sa, o bună comunicare cu clientul
este vitală în obținerea unui rezultat pozitiv.

Consideră că o componentă importantă a activității de avocat este protejarea
clientului prin oferirea de servicii de consultanță profesioniste, menite să împiedice
declanșarea eventualelor litigii.

SCA Mușetescu, St\nculescu și Asociaţii
Str. Ion Brezoianu nr. 52A, et.1, ap. 4, sector 1, București

021 312 53 24 / 0756 070 016
e-mail: i.isfan@mslaw.ro
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Roxana 
Muşoi

Partener
Rădulescu&Muşoi

SPARL

Roxana Muşoi şi-a început cariera în domeniul avocaturii acum 15 ani. Experienţa
sa în avocatură este axată, în special, pe sectorul financiar, restructurări de
afaceri şi insolvenţă, dar şi reorganizări (structurale) complexe combinate
financiare/corporatiste, precum şi alte problematici specifice avocaturii de
bussiness. 

În acest context, a activat în sectorul M&A şi în operaţiuni de creditare ca şi
consultant juridic pentru diferite instituţii financiare, precum şi în restructurări
bancare şi alte măsuri de stabilizare a pieţei financiare.
Roxana a oferit asistenţă pentru numeroase instituţii financiare în operaţiuni de
investiţii şi de finanţare de proiecte pentru sectorul imobiliar, împrumuturi
sindicalizate, proiecte de cofinanţare şi refinanţare, tranzacţii transfrontaliere şi
restructurarea datoriilor. 

În cadrul societăţii de avocatură pe care o conduce împreună cu ceilalţi doi
parteneri, Roxana coordonează o echipă completă de avocaţi, specializaţi în litigii,
arbitraj şi consultanţă juridică acordată unora dintre cele mai importante instituţii
bancare şi societăţi comerciale de pe piaţă.

Rădulescu&Muşoi SPARl
Adresa: Strada Grigore Mora, nr. 31, sector 1, Bucureşti, 

Telefon: 021 233 9446,
r.musoi@rmlegal.ro

Simona Mareș

Partner
Mareș / Danilescu / Mareș

Simona Mareş practică de 11 ani avocatura de business, fiind unul dintre cei mai
apreciați avocați cu expertiză în Corporate/M&A, Banking & Finance, Tax, precum
și în Proiecte de infrastructură. 

De-a lungul carierei sale, Simona Mareş a asistat corporații internationale și
antreprenori locali de anvergură, având o implicare majoră în proiecte strategice in
industrii precum serviciile financiare, bancar, infrastructură, energie, industria
auto.

Simona consideră că elita și serviciile de top se vor regăsi din ce în ce mai pregnant
în casele de avocatură mici și mijlocii, care vor reuși o super specializare la nivel
de 3-4 practici. 

Mareș / Danilescu / Mareș
Bulevardul Carol Nr. 55-55bis, Bucuresti

(+4) 031 437 8324
e-mail: office@mares.ro 



Alina Maria 
nistor

Avocat fondator
Cabinet de Avocatură

NISTOR Alina Maria

Alina Maria Nistor are o activitate de aproape 20 de ani în domeniu și, de peste 15
ani, conduce cabinetul de avocatură care îi poartă numele. Experiența sa extrem
de diversificată ca avocat pledant include reprezentarea în cauze având ca obiect
achiziții publice, litigii comerciale sau litigii pentru restituirea proprietăţilor.

De asemenea, Alina Maria Nistor a coordonat numeroase proiecte și a acordat
asistență juridică în tranzacții comerciale, în sectorul construcțiilor civile și
industriale, dar și în alte domenii precum infrastructură, petrochimie sau sectorul
financiar-bancar.

Cabinetul de Avocatură NISTOR Alina Maria reprezintă clienţi români şi străini,
societăţi comerciale sau persoane private, instituţii ale statului sau asociaţii non-
profit, la instanţe de judecată şi în arbitraj comercial internaţional.

Cabinet de Avocatură nIStoR Alina Maria
Bd-ul.Regina Maria nr.44 etaj 1, sector 4, București 

Telefon: 021.336.13.23 / Fax: 021.336.43.26
office@amnistor.ro / asistent@amnistor.ro
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Raluca năstase 

Partener
Biriș Goran SPARL

Raluca NĂSTASE, partener în cadrul Biriş Goran, coordonează practica de
insolvenţă şi restructurări și este de asemenea puternic implicată în proiecte de
real estate. Raluca acționează ca administrator judiciar în dosare importante, ale
unor societăți din sectorul imobiliar, farmaceutic și cel al transporturilor, dosare cu
valori de sute de milioane de euro. Ca administrator judiciar, Raluca a pregătit
planuri de organizare complexe. Pe lângă aceasta, Raluca asigură cu regularitate
asistenţă creditorilor unor companii aflate în procedura insolvenței. 

De asemenea, Raluca este recunoscută ca unul dintre avocaţii marcanţi în
domeniul tranzacţiilor imobiliare în România. Este expert în achiziţii complexe,
structurări şi analiza titlurilor de proprietate, și este apreciată de clienţi pentru
pragmatism și o bună cunoaștere a aspectelor de drept. 

Reprezentând clienții Biriș Goran, a fost implicată în toate aspectele imobiliare de
la a la z: achiziții, analiza titlurilor de proprietate, litigii privind titlurile de
proprietate, aspecte legate de construcții, închirieri de clădiri industriale și de
birouri etc.

Biriș goran SPARl
Tel: +40 21 260 0710
Fax: +40 21 260 0720

47 Aviatorilor Boulevard
RO-011853, Bucharest

rnastase@birisgoran.ro
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Ioana Racoţi

Partener Senior
SCA Zamfirescu 

Racoţi & Partners

Ioana Racoţi este partener senior fondator al   Zamfirescu Racoţi & Partners şi
coordonează practicile de drept bancar, financiar & pieţe de capital, energie şi
resurse naturale, drept societar.
Practica sa cuprinde asistenţă în proiecte complexe în domeniul energiei şi
resurselor naturale,  cu accent pe aspecte de reglementare, asistenţă pe parcursul
procedurii de licenţiere, privatizare şi M&A în industria petrolului şi gazelor
naturale, şi, de asemenea, în proiecte Greenfield şi Brownfield.
Ioana oferă asistenţă atât instituţiilor financiare cât şi debitorilor în tranzacţii
complexe de finanţare,  împrumuturi sindicalizate, constituirea de garanţii. A asistat
numeroase bănci şi instituţii financiare non-bancare în chestiuni corporative şi de
reglementare. 
Ioana are o vastă experienţă în domeniul fuziunilor şi achiziţiilor, oferind
consultanţă unor importante societăţi locale şi corporaţii internaţionale în
tranzacţii sofisticate. Având o cunoaştere profundă a reglementărilor legale în
domeniul pieţei de capital, Ioana oferă servicii de asistenţă juridică în proiecte
specifice - oferte publice, listări şi delistări de societăţi, preluări şi achiziţii pe piaţa
de capital. Ioana este, de asemenea, un avocat reputat din România în domeniul
privatizării, fiind implicată în privatizarea unor societăţi importante activând în
numeroase industrii strategice. 
Ioana Racoţi este licenţiată a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Drept (1993).

SCA zamfirescu Racoţi & Partners
Str. Plantelor nr. 12, 023974

sector 2, Bucureşti
E-mail: ioana.racoti@zrp.ro 

Tel: 0040 21 311 05 17
Fax: 0040 21 311 05 19

www.zrp.ro 

ligia Cecilia 
Popescu

Partener
WOLF THEISS

RECHTSANWÄLTE 
GmbH & Co KG București

Ligia Cecilia Popescu este avocat asociat (partener) în cadrul biroului  WOLF
THEISS RECHTSANWÄLTE GmbH & Co KG  din București și coordonatorul
departamentului de Litigii și Arbitraj/Achiziții Publice. 
A absolvit Facultatea de Drept a Universității București și programul de studii
postuniversitare (LL.M) al London School of  Economics and Political Science,
calificarea Dreptul Afacerilor și Drept European. 
Ligia și-a început cariera ca diplomat în Ministerul Afacerilor Externe, este
membră a Baroului București din anul 1994 și a Baroului Ilfov din anul 2012.
Ca avocat,  Ligia are o experiență semnificativă dobândită în cadrul unor societăți
internaționale de avocatură din București și Londra, Regatul Unit. Ea a acordat cu
succes consultanță și reprezentare în fața instanței unor corporații multinaționale
și fonduri de investiții în dosare complexe de litigii și arbitraj în diverse industrii
incluzând: construcții și proiectare, infrastructură, comerț cu amănuntul,
construcții de autovehicule, aviație, sectorul alimentar, servicii financiare. 

Ligia este prezentă în mod frecvent ca moderator și prezentator în cadrul unor
conferințe naționale și internaționale în domeniul litigiilor, al concurenței, al
achizițiilor publice, al legislației construcțiilor și are frecvente apariții în presa
scrisă și televizată.

WolF thEISS REChtSAnWÄltE 
gmbh & Co Kg București



Silvana 
șermer

Partner Colaborator
CITR

Silvana Șermer este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității de
Vest Timișoara. Din 2007 este practician în insolvență și membru al UNPIR. Are o
experiență de 8 ani în practica insolvenței și coordonează proiecte de amploare la
nivel național. 

A administrat cu succes reorganizarea Grupului IRS, iar specializarea sa în
grupuri de companii o recomandă și prin multe alte proiecte de prestigiu, precum
Grupul Euroholding și Grupul Aton Transilvania. Administrează în prezent proiecte
ca Alia Inmobiliaria, Tina R, PatiPan sau Energoterom. 

CItR
silvana.sermer@citr.ro

64 WWW.LEGALMAGAZIN.RO ediŢie specialĂ APRILIE 2015


la

d
y 

la
w

ye
r

 P
r

o
fi

le

Anda todor

Managing Partner
Dentons Europe – 

Todor și Asociații SPARL

Anda Todor are peste 20 de ani de experiență în domeniul avocaturii și a fost implicată
în mai multe tranzacții de pionierat pe piața românească. Anda este coordonatorul
practicii de Corporate și M&A, precum și al practicii piețelor de capital. Este un avocat
cu o bogată experiență în drept corporativ și comercial, fuziuni și achiziții, drept
financiar-bancar, energie, piețe de capital, private equity și media. Anda a coordonat
frecvent tranzacții complexe, care adeseori a implicat și alte jurisdicții.
Anda a fost implicată, de-a lungul timpului, în proiecte de impact pentru piața
românească, cum ar fi cea mai mare ofertă publică pe piața de capital din România până
la acel moment, și anume, listarea Romgaz pe bursa din Londra, sau vânzarea celui mai
mare proiect eolian terestru din Europa, situat în partea de nord-est a României.
Este totodată membru al Camerei Americane de Comerț din România (AmCham),
ocupând funcția de Vice Președinte al Board-ului în 2008 și Președinte al Comitetului
de Corporate Governance în 2008-2009 și 2011-2014. În tot acest timp, Anda s-a
implicat activ în dezvoltarea și realizarea unor proiecte menite să ajute la
îmbunătățirea standardelor societăților și în facilitarea unui dialog transparent între
mediul de afaceri și autoritățile publice.
În calitate de bursier Fulbright, Anda a obţinut un Master în Drept de la Universitatea
din Georgetown (Washington, D.C.) şi este licenţiată în Drept summa cum laude de la
Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti. A fost asistent universitar în România şi
profesor invitat la Baroul American. Anda este membru al Baroului Bucureşti şi al
Law Society of England and Wales.

Dentons Europe – todor și Asociații SPARl
Str. Gen. C-tin Budişteanu Nr. 28C, Sect. 1, Bucureşti

021.312.49.50
anda.todor@dentons.com



Mediul 
de afaceri,
sub lupa Consiliului Concurenţei

Audienţa:
•Directori juridici din companii româneşti şi multinaţionale din următoarele sectoare economice: 

Telecom, Energie, Industria farmaceutică, Automotive, Financiar-Bancar, Transporturi, Construcţii, FMCG; Turism;

•Avocaţi specializaţi în Dreptul Concurenţei;

• Reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare (ANRE, Autoritatea de Supraveghere Financiară, ANCOM,

ANRSC, ANRMAP, ANSVSA, Autoritatea Naţională pentru Turism, Autoritatea Rutieră Română, Autoritatea

Aeronautică Civilă Română); 

• Mass-Media

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu 
va prezenta invitaţilor ultimele modificări legislative în acest sector important 

D e t a l i i  p e  l e g a l m a g a z i n . r o

Ediţia a II-a, 21 mai 2015
Hotel International Bucharest

Eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Concurenţei

legal magazin Events vă invită, pe data de 21 aprilie 2015, la cea de-a patra ediție a conferinței ”impactul fiscalității asupra mediului de afaceri”, care se va desfășura în cadrul
hotel international Bucharest.
Evenimentul cu tema impactul fiscalității asupra mediului de afaceri se desfășoară semestrial. în cadrul ediției a iv-a consultanți fiscali, avocați specializați în taxe și fiscalitate
și directori financiari din companii și instituții sunt invitați să poarte un dialog constructiv cu autoritățile competente, în vederea clarificării unor aspecte legislative, în contextul
modificărilor importante din noul cod Fiscal și noul cod de procedură Fiscală.

impactul
fiscalităţii
asupra
mediului 
de afaceri

Ediţia a iV-a
Proiect susţinut de: 21 aprilie 2015 I Hotel International Bucharest

Din tEmElE DE DiscuțiE amintim:
Modificări prevăzute în Codul Fiscal și în Codul de Procedură Fiscală 

Aspecte practice privind conformarea voluntară 

Noutăți privind prețurile de transfer 

Perspectivele ale relației dintre contribuabili și autoritățile fiscale în 2015 și 2016 

Litigiile fiscale – aspecte juridice

Cazurile recente în care companii din România au contestat deciziile autorităţilor fiscale în faţa instanţelor naţionale, dar

şi a Curţii Europene de Justiţie 

EvEnimEnul EstE organizat cu susținErEa camErEi consultanților Fiscali, în partEnEriat cu citr, DEntons Şi Kpmg.
participarEa consultanților Fiscali la acEst EvEnimEnt EchivalEază cu 5 orE DE prEgătirE proFEsională.



aprilie 2015
EdiŢiE spEcialĀ

www.legalmagazin.ro

succesul
aparţine
întotdeauna
oamenilor
curajoşi 
şi vizionari
Interviu cu IrIna StănculeScu,
partener fondator şi manager 
Muşetescu, Stănculescu şi asociaţii

ediția a II-a
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