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Mediul 
de afaceri,
sub lupa consiliului concurenţei

teme de discuţie:
•reguli și proceduri de conformare
•tendințe privind operațiunile de concentrare economică
•componenta penală a dreptului concurenţei
•abuzul de poziţie dominantă și modalităţile în care acesta operează
•analiza acordurilor pe orizontală şi pe verticală
•avantajele politicii de clemență

Audienţa:
•directori juridici din companii românești și multinaționale din următoarele sectoare economice: 

telecom, energie, farma, automotive, financiar-Bancar, transporturi, construcții, fmcg; turism;
•avocați specializați în dreptul concurenței;
• reprezentanți ai autorităților de reglementare;
• mass-media

Pentru parteneriate şi înregistrare vă rugăm să contactaţi redacţia Legal Magazin

MihAeLA odică, Marketing Manager, Legal Magazin; tel.: 0740.370.294
mihaela.odica@legalmagazin.ro

MirceA FicA, senior editor, Legal Magazin; tel: 0732 903 216
mircea.fica@legalmagazin.ro

ediția a iii-a, 6 iunie 2016
CCIR Business Center, Amfiteatrul Al. I. Cuza

Eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Concurenței 

Noi reGLeMeNtări 
ÎN sectorUL eNerGetic

teme de discuţie:
•Strategia energetică națională și politicile publice în
domeniul energiei
•românia, pol energetic regional
•competitivitatea piețelor de energie
•Sustenabilitate ecologică și climatică
•Soluții pentru menținerea unui mixt energetic diversificat
și echilibrat
•Buna guvernanță corporativă în întreprinderile la care
statul este acționar majoritar;
•dezvoltarea mecanismelor de piață concurențială în
sectorul energetic;
•definirea conceptului de consumator vulnerabil și
consumator protejat;

•viitorul cadru legislativ al redevențelor în sectorul energetic
•tendințe în consultanța juridică și fiscală pentru sectorul
energetic

Audienţa:
•directori generali, directori de afaceri publice, directori
juridici și directori financiari din companii energetice
•furnizori ai companiilor energetice
•Bancheri, avocați, consultanți fiscali
•asociații patronale și profesionale din sectorul energetic
•Sindicate
•mediul universitar
•reprezentanți ai corpului diplomatic
•ong-uri de profil, mass-media

MihAeLA odică, Marketing Manager, Legal Magazin; tel.: 0740.370.294
mihaela.odica@legalmagazin.ro

MirceA FicA, senior editor, Legal Magazin; tel: 0732 903 216
mircea.fica@legalmagazin.ro

amfiteatrul alexandru ioan cuza, ccir Business center
12-13 mai 2016 
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UN NOU ÎNcEPUT DE DRUM:
LegaL MagazIn MedIa gruP

Î
ncepând cu luna aprilie a
acestui an, revista Legal
Magazin trece la un nou

nivel de dezvoltare în
încercarea de a fi mai aproape
de prietenii şi susţinătorii săi. 
Am decis să mă alătur echipei
de la Legal Magazin, ca
partener-asociat, urmând ca
împreună să demarăm un nou
proiect media, Legal Magazin
Media Grup (LMMG), destinat
să lărgească paleta de servicii
oferite clienţilor noştri.
Proiectul vizează creşterea
frecvenţei ediţiilor revistei Legal
Magazin de la cea trimestrială
de până acum, la cea lunară,
multiplicarea ofertei de
promovare a clienţilor noştri
prin realizarea unor emisiuni de
televiziune şi de radio,
diversificarea ofertei noastre
prin servicii de streaming video
online şi sporirea numărului de
evenimente organizate de Legal
Magazin Media Grup şi a
calităţii acestora.
Astfel, printr-un parteneriat cu
TVR1 vă vom putea pune la
dispoziţie accesul la emisiunea
cu titlul „Legal Magazin”, care
va fi difuzată din toamna
acestui an, pe TVR1 şi va fi
realizată integral de LMMG.
Emisiunea va avea în acest an
12 ediţii (una pe săptămână) va
avea durata de 25-30 minute şi

va avea o poziţie de audienţă în
grila TVR1.
Emisiunea este o dezbatere
(talk-show) în studio şi conţine
minireportaje filmate care
reprezintă suportul discuţiilor
din platou. La emisiune vor fi
atât invitaţi permanenţi cât şi
nepermanenţi.
Partenerii noştri vor putea fi
promovaţi atât în cadrul
ediţiilor emisiunii, cât şi ca
firme. Astfel,  potrivit
agreementului cu TVR1, există
posibilitatea de promovare în
cadrul emisiunii atât la înce pu tul
(BBI) cât şi la sfârşitul acesteia
(BBO), dar şi în interior, sub
forma de corner logo. 
Un alt produs al proiectului
nostru îl constituie realizarea de
minidocumentare tv (filllere). În
acest sens,  vă propunem
participarea alături de noi la
realizarea unei serii de emisiuni
tv de promovare, adică emisiuni
de tip filler, cu durata cuprinsă
între 3 şi 4 minute fiecare, cu
difuzare zilnică,  de luni până
vineri,  la ore de audienţă, pe
TVR1, TVR Internaţional şi pe
portalul online TVR+. De aseme -
nea, fiecare ediţie va include
suporturi de promovare (publi -
citate) de tipul BBI şi BBO de
promovare,  de 5-10 secunde.
Prin noul nostru proiect intrăm
şi în competiţia înaltelor

tehnologii ale momentului
spunându-vă că  LMMG
realizează cu echipamente
specifice şi activităţi de filmare
HD şi transmitere  online, prin
live-streaming.
În fapt, oferta noastră este de a
vă transmite evenimentele,
întrunirile  organizate de către
compania dvs., oriunde ar fi
locaţia lor de desfăşurare, astfel
încât, acestea să poată fi
urmărite LIVE  (dar şi
înregistrat), vizualizarea
putându-se face fie pe
smartphone (ANDROID sau
iOS), tablete de orice fel,
calculatoare sau televizoare
smart. Înregistrările vor 
putea fi postate pe site-ul dvs.,
oferindu-se astfel posibilitatea
de a fi vizualizate şi în reluare.
Nu în ultimul rând, lucrăm la
realizarea unor emisiuni de
radio pentru Radio România şi
RFI, care să completeze oferta
noastră de punere în valoare a
clienţilor noştri în toate mediile
de promovare.
Prin noul parteneriat Legal
Magazin Media Grup ne-am
dezvoltat şi o divizie de PR,
capabilă să facă faţă cerinţelor
moderne ale domeniului.
Astfel, noul nostru proiect
LMMG vine în întâmpinarea
dvs. încercând să vă ofere o
platformă completă de
promovare, de vizibilitate,
oferindu-vă atât apariţia în
revistele editate de noi, Legal
Magazin, Lady Lawyer,
Tax&Account, Revista
Profesiilor Liberale, cât şi
posibilitatea de apariţie la
televiziune şi radio şi
participarea la evenimentele
organizate de noi. 

de Mugur Istode, senior editor, Legal Magazin
Managing Partner,  Legal Magazin Media grup

Noul nostru proiect
LMMG vine în
întâmpinarea dvs.
încercând să vă ofere
o platformă com -
pletă de promovare,
de vizibilitate,
oferindu-vă atât
apariţia în revistele
editate de noi, Legal
Magazin, Lady
Lawyer,
Tax&Account,
Revista Profesiilor
Liberale, cât şi
posibilitatea de
apariţie la
televiziune şi radio şi
participarea la
evenimentele
organizate de noi. 
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Alături de planul de evenimente pe acest an, vă informăm că printr-un parte -
neriat cu srtV, casa de producţie de televiziune LMMG va realiza emisiunea
televizată, cu titlul „Legal Magazin”, care va fi difuzată din toamna acestui an,
pe tVr1 şi online pe tVr plus.

Emisiunea va avea în acest an 12 ediţii (una pe săptămână) va avea durata de
25-30 minute şi o poziţie de audienţă în grila TVR1.

Emisiunea este o dezbatere (talk-show) în studio şi conţine minireportaje
filmate care reprezintă suportul discuţiilor din platou. Partenerii noştri vor
putea fi promovaţi atât în cadrul ediţiilor emisiunii, cât şi ca firme. 

Un alt produs de televiziune, pe care vi-l propunem anul acesta îl constituie
realizarea de minidocumentare tv (fillere). Aceste emisiuni tv, cu o durată
cuprinsă între 3 şi 4 minute fiecare, cu difuzare zilnică,  de luni până vineri,  la
ore de audienţă, pe TVR1, TVR Internaţional şi pe portalul online TVR+. De
asemenea, fiecare ediţie va include suporturi de promovare (publicitate) de
tipul BBI şi BBO de promovare,  de 5-10 secunde.

Totodată, suntem în stadiul avansat de finalizare a două proiecte radiofonice,
care constau în realizarea unor emisiuni şi difuzarea lor săptămânală la Radio
România Actualităţi şi RFI, care să completeze oferta noastră de punere în
valoare a clienţilor noştri în toate mediile de promovare.



ţuca zbârcea & Asociaţii a fost aleasă
Firma de avocatură a Anului în România,
în cadrul ceremoniei The Lawyer
European Awards, organizată la Londra
de prestigioasa publicaţie britanică The
Lawyer, miercuri, 9 martie 2016.
În prezenţa a peste 250 de avocaţi şi
consilieri juridici, The Lawyer, cel mai
apreciat jurnal periodic din Marea
Britanie dedicat pieţei de avocatură, a
anunţat laureaţii ediţiei 2016 a premiilor
The Lawyer European Awards. Anual,
The Lawyer recompensează firmele de
avocatură cu performanţe deosebite,
precum şi liderii care, prin decizii
strategice şi management vizionar, au
avut un aport semnificativ în evoluţia şi
dezvoltarea business-ului în ultimele 12
luni.
În cadrul ceremoniei din acest an au fost
acordate 24 de premii, câştigătorii fiind
desemnaţi de un juriu format din 25 de
avocaţi şi consilieri juridici din cadrul
unor cunoscute firme de avocatură
precum Slaughter and May, Arnold &

Porter, Mishcon de Reya, Travers Smith,
Shoosmiths, Walker Morris, Winston &
Strawn, Paul Hastings, Osborne clarke
International, respectiv corporaţii
precum HBO, Aviva, Linde, Tsys, Orwell
Group, Unisys etc.
Lista nominalizărilor pentru premiul
„Firma de Avocatură a Anului” din
România a inclus 7 jucători de pe plan
local, deopotrivă firme independente şi

internaţionale. câştigătorul categoriei, la
finele procedurii de jurizare, a fost ţuca
zbârcea & Asociaţii, potrivit anunţului
The Lawyer. 
Prezent la gala de premiere de la
Londra, gabriel zbârcea (foto),
Managing Partner, a declarat: „Acest
trofeu reconfirmă locul pe care ţuca
zbârcea & Asociaţii îl ocupă în rândul
firmelor de avocatură europene. El se
cuvine mai întâi de toate avocaţilor şi
echipei noastre care trudesc pentru a
oferi servicii de calitate 24 de ore din 24.
Se cuvine clienţilor noştri care au crezut
şi cred în noi, în valoarea acestei firme.
Nu în ultimul rând, colegilor noştri din
celelalte firme de avocaţi alături de care
am clădit de 20 ani o piaţă a serviciilor
juridice competitivă, provocatoare,
similară cu cele din ţările cu tradiţie în
avocatura de business”.
Marcând o premieră la nivel local, ţuca
zbârcea & Asociaţii şi-a adjudecat patru
trofee The Lawyer în decursul ultimilor 6
ani.

Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen (NNDKP)
continuă să fie cea mai
apreciată firmă din România
în domeniul proprietăţii
intelectuale. La evenimentul
de decernare a premiilor
Managing Intellectual
Property (MIP) ce a avut loc
în 10 martie 2016, la
Londra, NNDKP a câştigat
pentru al treilea an
consecutiv premiul „Firma
de proprietate intelectuală a
anului în România”, o

premieră la nivel naţional. 
ana-Maria Baciu (foto),
partener şi coordonator al
practicii de profil a firmei, a
reprezentat NNDKP la gală,
declarând cu această ocazie:
„Ne aflăm pentru a treia
oară pe acest podium în
primul rând datorită
clienţilor noştri ce au
continuat să ne ofere
încredere, care se reflectă în
performanţele de până
acum ale practicii.
Mulţumirile noastre se

îndreaptă şi către echipa de
proprietate intelectuală,
care se consolidează de la
un an la altul, recent şi prin
cooptarea unui nou
partener, cosmina Simion.
Aprecierile clienţilor şi
eforturile colegilor noştri
din ultimii 13 ani au
contribuit la recunoaşterea
constantă a firmei ca lider
atât în mediul de afaceri din
România, cât şi de
comunitatea internaţională
de IP.” 

nndKP 
rămâne lider în proprietate intelectuală în românia 
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ţuca zBârcea & asocIaţII, 
pentru a patra oară pe podiumul the Lawyer
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În ultimul deceniu, Europa a
înregistrat o dezvoltare ga -
lo pantă a energiei produse
din surse regenerabile,
sectorul fiind în continuă
creştere. Priorităţile pentru
expansiunea energiei din
surse regenerabile,
determinate de politica
energetică a UE, impun
stabilirea unor obiective
naţionale pentru fiecare stat
membru al UE şi
influenţează deopotrivă
ţările vecine din Europa şi
Asia centrală.
cu toate că structurile de
reglementare şi comerciale
ale pieţelor locale diferă
adesea în mod substanţial,
guvernele şi autorităţile de

reglementare se confruntă
cu probleme similare.
Totodată, politicile şi legis -
laţia naţională în domeniu,
continuă să evolueze.
Pentru dezvoltatorii şi inves -
titorii în surse regenerabile,
succesul comercial depinde
de mai mulţi factori printre
care: înţelegerea şi anticipa -
rea tendinţelor actuale şi
viitoare, identificarea
oportunităţilor pe măsură
ce acestea apar, minimi za rea
riscurilor şi punerea în apli -
care a unui model activ de
business, capabil să su por te
şocuri sau incertitudini.
anda todor (foto),
Managing Partner, Dentons
Bucharest, a comentat

„Ghidul abordează factorii
majori care influenţează
investiţiile şi constrângerile
în proiecte de energie
regenerabilă în 16 jurisdicţii
în care firma noastră este
prezentă şi credem că este
un instrument util pentru
jucătorii care acţionează în
acest sector.”
Ghidul oferă rezumate cu
privire la perspectivele
proiectelor de energie
regenerabilă în 16 jurisdicţii
din Europa şi Asia centrală,
jurisdicţii cu industrii active
în energia regenerabilă şi
potenţial semnificativ în
acest domeniu. În fiecare
caz în parte, analizăm
contextul general şi

potenţialul intrinsec pentru
dezvoltarea proiectelor din
surse regenerabile, factorii
decisivi în industrie precum
şi constrângerile şi riscurile
la care sunt supuşi
investitorii.
Dentons a realizat acest
ghid în colaborare cu
Bloomberg New Energy
Finance.

dentons lansează „ghidul de Investiţii în
Proiecte de energie regenerabilă în europa”

RTPR Allen & Overy a oferit
consultanţă juridică fondului
de investiţii Enterprise
Investors în legătură cu
achiziţia grupului „Noriel”,
cel mai mare retailer de
jocuri şi jucării din România.
contractul de vânzare a fost
semnat recent, tranzacţia
urmând a fi finalizată sub
condiţia obţinerii aprobării
consiliului concurenţei,
precum şi a îndeplinirii altor
condiţii precedente. 
Echipa RTPR Allen & Overy a
fost formată din costin
Tărăcilă (Managing Partner),
Adrian cazan (Senior
Associate), Roxana Ionescu
(Senior Associate), Tudor

Năftică (Associate), Andrei
Mihul (Associate), Alexandra
costina Ivancia (Associate),
Laurenţiu Tisescu (Associate),
Andrada Rusan (Junior

Associate), Monica Marian
(Junior Associate) şi Andrei
Lupu (Junior Associate). 
„Ne bucurăm că am fost
alături de Enterprise
Investors în achiziţia Noriel şi
le mulţumim pentru
încrederea acordată RTPR
Allen & Overy încă o dată.
Enterprise Investors este
unul dintre clienţii noştri cu
care lucrăm de mulţi ani şi
am avut ocazia să îi consiliem
în mai multe tranzacţii
încheiate cu succes, pentru a
o menţiona doar pe ultima –
vânzarea Smartree Romania
– care a fost încheiată chiar
la începutul acestui an.
Fondurile de investiţii

continuă să fie foarte active
pe piaţa din România, doar în
ultimele 12 luni am fost
implicaţi într-un număr
record de 11 tranzacţii de
private equity dintr-un total
de 14 tranzacţii de M&A
semnate.”, a declarat costin
tărăcilă (foto).
Printre tranzacţiile în care
RTPR Allen & Overy a
reprezentat Enterprise
Investors putem menţiona
exit-urile din Smartree
Romania şi Siveco România,
achiziţia Macon şi Simcor sau
achiziţia şi ulterior vânzarea
Artima.

rtPr aLLen & overy aLăturI de enterPrIse Investors 
în achiziţia noriel
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Societatea de avocaţi
zamfirescu Racoţi &
Partners (zRP) anunţă două
promovări în rândul
avocaţilor seniori, în cadrul
departamentului Litigii, şi îşi
consolideaza astfel echipele
în domeniile-cheie arbitraj şi
litigii / bancar şi insolvenţă.
Violeta Saranciuc (Senior
Associate) şi Alexandru Ior -
gulescu (Senior Asso ciate)
sunt primii avocaţi promo -
vaţi ca urmare a participării

la evaluarea profesională
individuală, o procedură de
evaluare continuă imple -
men tată de managementul
firmei, care înlocuieşte
crite riile clasice de măsu -
rare a eficienţei cu noi
indicatori de valoare şi
performanţă. Astfel, zRP va
derula în 2016 procesul de
evaluare continuă a avo ca -
ţilor în mai multe etape, iar
promovările interne vor con -
tinua pe parcursul anului. 

„Violeta şi Alexandru au
debutat în cadrul firmei în
urmă cu şapte ani, pe
vremea când erau studenţi
în anul 3 în cadrul Facultăţii
de Drept, Universitatea
Bucureşti. Pe parcursul
evoluţiei lor profesionale au
dat dovadă de o extraor -
dinară pasiune pentru
profesie, de tenacitate,
ambiţie, talent, gândire
juridică inovatoare şi, nu în
ultimul rând, de o conduită

ireproşabilă”, a declarat
cosmin Vasile (foto),
Managing Partner zRP.

DLA Piper Dinu a reprezen -
tat cu succes în faţa Înaltei
curţi de casaţie şi Justiţie
("ÎccJ") un important
produ că tor internaţional de
medicamente inovative în

recursul declarat de casa
Naţională de Asigurări de
Sănătate ("cNAS")
împotriva deciziei curţii de
Apel Bucureşti de anulare
parţială a notificărilor claw-
back emise de cNAS în
valoare cumulată de
aproximativ 18 milioane lei
pentru consumul de medi -
ca mente aferent trimes tre -
lor IV/2012 şi I/2013.
IccJ confirmă astfel anula -
rea parţială a notificărilor
electronice emise de cNAS
pentru nelegala includere a
sumelor reprezentând TVA
şi adaosuri comerciale (de
distribuţie şi de farmacie)
încasate de alte entităţi din
lanţul de distribuţie în
valoarea consumului de
medicamente suportate din

Fondul naţional unic de asi -
gurări sociale de sănătate şi
din bugetul Ministerului
Sănătăţii, aferent vânzărilor
plătitorului de contribuţie. 
Decizia recentă a IccJ este

un bun început şi o
jurisprudenţă extrem de
importantă pentru cauzele
"new-clawback" promovate
în instanţă şi în care s-a
invocat aplicarea eronată a
prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.
77/2011 ("OUG nr.
77/2011") ca urmare a
includerii nelegale a TVA şi
a adaosurilor de distribuţie
şi de farmacie în valoarea
de consum de medica -
mente comunicat de cNAS.
Echipa de avocaţi din cadrul
DLA Piper Dinu care a
contribuit la acest succes a
fost formată din daniela
Bistrae (foto stânga)
(Senior Associate) şi amalia
Muşat (foto dreapta)
(Associate). 

dLa PIPer dInu obţine anularea definitivă 
a contribuţiei claw-back aferentă adaosurilor 
comerciale de distribuţie şi farmacie

Promovări în echipa  
zaMfIrescu racoţI & Partners 
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Avocaţii bpv Grigorescu
Ştefănică au consiliat com -
pania chineză de electronice
Ningbo Joyson Electronic
corporation (Joyson
Electronics) într-o tranzacţie
evaluată la 920 milioane de
dolari, în urma căreia a fost
achiziţionată compania Key
Safety Systems. Aceasta este
una dintre cele mai mari
tranzacţii din sectorul auto
de la începutul anului 2016.
Joyson Electronics, unul
dintre cei mai importanţi
furnizori de componente
pentru industria auto din
lume, a semnat contractul de
achiziţie a Key Safety
Systems. Key Safety Systems
este un producător american

de sisteme de securitate
pentru industria auto, cum ar
fi airbaguri, volane, centuri
de siguranţă, care îşi desfă -
şoa ră activitatea în 32 de
locaţii din întreaga lume,
printre care se numără şi
România, unde este prezentă
în Arad şi Hunedoara. Se
preconizează că în urma
acestei tranzacţii va rezulta o
companie cu vânzări anuale de
3 miliarde de dolari şi apro -
ximativ 20.000 de angajaţi.
În România, Joyson
Electronics a fost asistat de
echipa de avocaţi condusă de
Anca Albulescu, Partener bpv
Grigorescu Ştefănică, din
care au făcut parte Nicolae
Ursu (Avocat senior

coordonator), cristina
Randjak (Avocat senior
coordonator) şi Sonia
Vigdorovits (Avocat
colaborator). Avocaţii au
realizat raportul de due
diligence în ceea ce priveşte
toate aspectele de drept
corporativ, drept comercial,
drept imobiliar şi dreptul
muncii şi au oferit consiliere
cu privire la diverse aspecte
ale tranzacţiei, alături de
firma internaţională de
avocaţi, Gibson Dunn.
Tranzacţia este condiţionată
de obţinerea aprobărilor
necesare conform legislaţiei
în vigoare şi de îndeplinirea
altor condiţii uzuale de
încheiere. 

Este a doua tranzacţie în care
bpv Grigorescu Ştefănică
asigură serviciile juridice
necesare pentru achiziţiile
Joyson Electronics în
România. În 2014, firma de
avocaţi a oferit asistenţă
companiei chineze şi filialei
sale germane, Preh, în
procesul de achiziţie a
companiei Quin, un
producător german de
elemente ornamentale
pentru interiorul
autovehiculelor, prezent în
România prin fabrica din
Braşov, în care lucrează
peste 1500 de angajaţi.
Joyson Electronics este o
companie multinaţională
listată la bursa din Shanghai.

BPv grIgorescu ŞtefănIcă aLăturI de Joyson eLectronIcs
în achiziţia de $920 milioane a Key safety systems

Wolf Theiss a acordat
asistenţă juridică fondului de
investitii olandez
International Insurance
consortium în procesul de
achiziţie a carpatica Asig SA,
societate care face obiectul
unor măsuri de intervenţie
timpurie în baza legii
redresării şi rezoluţiei
asiguratorilor, aflată în
prezent în administrarea
Fondului de Garantare a
Asiguraţilor (FGA). Finalizarea
tranzacţiei este condiţionată
de aprobarea de către
Autoritatea de Supraveghere
Financiară (ASF) a cumpă ră -
torului ca nou acţionar al
carpatica Asig SA.
Echipa Wolf Theiss formată
din Ileana Glodeanu
(Partener, corporate M&A),

Adelina Iftime-Blăgean (Avo -
cat Senior, corporate M&A),
Luminiţa Olteanu (Avocat,
Litigii) şi Monica ţinteanu
(Avocat, corporate) a asistat
clientul atât în procesul de
due diligence legal, cât şi la
structurarea tranzacţiei şi
negocierea con tractului de

vânzare-cumpărare.
Ileana glodeanu (foto),
partener al Wolf Theiss,
rezumă această tranzacţie:
Echipei Wolf Theiss îi plac
provocările, şi recunoaştem
că această tranzacţie a fost
una dintre ele, pornind de la
due diligence până la
momentul semnării
contractului sub condiţii
suspensive. Este una dintre
tranzacţiile noastre atipice,
cu un nivel aparte de
dificultate exacerbat de
dificultăţile financiare şi de
anumite ramificaţii de drept
penal care s-au răsfrâns
direct sau indirect şi asupra
societăţii carpatica Asig. La
toate aceste ingrediente
explozive se suprapune
modificarea întregului pachet

legislativ în domeniul
asigurărilor din ultima
jumătate de an, cu legislaţie
secundară care este încă în
curs de emitere. Suntem însă
norocoşi să avem alături un
client dinamic, care apreciază
toate aceste dificultăţi şi care
acceptă provocarea de a face
o poveste de succes din
carpatica Asig.” 
International Insurance
consortium (IIc) este o
companie de investiţii cu
sediul în Olanda, focusată pe
companiile de asigurări din
Europa de Est şi Sud-Est. 
carpatica Asig SA este o
companie de asigurări
înfiinţată în 1996 de omul de
afaceri sibian Ilie carabu¬lea
sub numele de ASA Sibiu
Atlassib.

woLf theIss a acordat asistenţă juridică pentru IIc
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Echipa de avocaţi specializaţi în drept
fiscal formată din Dan Dascălu –
Partener, Ana Maria Iordache – Avocat
Senior şi Roxana Buture  - Avocat
Asociat a reprezentat cu succes o
companie multinaţională în faţa Înaltei
curţi de casaţie şi Justiţie obţinând
anularea irevocabilă a unei decizii de
impunere emisă de ANAF. 
Dosarul a avut ca obiect anularea unei
decizii de impunere emisă de ANAF
prin care companiei i-a fost impusă
plata unei sume de peste 50 milioane
lei cu titlu de TVA. Demersurile
societăţii în acest dosar au început
încă din anul 2012, când aceasta a fost
obligată la plata respectivei sume
semnificative de către autorităţile
fiscale în mod nelegal, organele fiscale
bazându-se pe prevederilor legislaţiei
fiscale naţionale, care se aflau şi în
deplină contradicţie cu dispoziţiile
dreptului european. 
La început avocaţii D&B David şi Baias
au obţinut suspendarea pe cale
judecătorească a executării deciziei de
impunere, care a fost menţinută pe
întreaga durată a procesului. „Aceasta
a reprezentat o soluţie judicioasă faţă

de vădita aparenţă de nelegalitate a
actului de impunere, dar şi prin
raportare la prejudiciile iminente pe
care le-ar fi produs plata unor sume
de acest nivel de către contribuabil,
ceea ce  face ca miza litigiului să fie în
realitate de aproximativ 75 de
milioane lei. În plus, ea reprezintă o

soluţie extrem de utilă şi pentru stat,
care acum la finalul litigiului nu va fi
obligat să suporte costurile unei
eventuale blocări ilegale a fondurilor
contribuabilului, prin plata dobânzilor
la care ar fi fost obligat potrivit
jurisprudenţei instanţei supreme din
cauze similare în care 
i-am reprezentat pe clienţii noştri,
care a condus, de altfel, şi la
includerea unor dispoziţii legale care
să consacre un asemenea drept la
dobânzi în Noul cod de Procedură
Fiscală (art.186 alin.3)”, a declarat
dan dascălu (foto), Avocat Partener
D&B David şi Baias.
Apoi, pe fondul cauzei, în urma unei
analize minuţioase a probatoriului
extrem de bogat şi variat administrat,
pe baza argumentelor invocate de
aceşti avocaţi cu referire la legislaţia
naţională şi europeană, dar şi  în
temeiul unei jurisprudenţe a cJUE
dintr-o speţă similară în care au fost
implicaţi avocaţii D&B David şi Baias,
Înalta curte de casaţie şi Justiţie a
pronunţat în luna martie 2016 o
decizie prin care a anulat irevocabil
actul de impunere emis de ANAF.

câŞtIg Pentru avocaţII d&B davId ŞI BaIas
la Înalta curte de casaţie şi Justiţie

Suciu Popa este
singura firmă de
avocatură din România
inclusă în clasamentele
Legal 500 EMEA, la
numai 3 luni de la
înfiinţare. Firma este
recomandată în 4
dintre cele 10 arii
cercetate de ediţia
2016 a Legal 500
EMEA, lansată de

directorul
internaţional: Dispute
resolution (Band 2),
PPP and procurement
(Band 2), Energy and
natural resources
(Band 3), commercial,
corporate and M&A
(Band 3), alături de 5
avocaţi Suciu Popa:
Miruna Suciu,
cleopatra Leahu

sucIu PoPa - în clasamentele Legal 500 eMea 2016
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Pagini realizate de Mircea fica si titus gîrbea

Bulboacă & Asociaţii
ScA îşi întăreşte
practica din zona de
consultanţă fiscală
prin cooptarea în
echipă a Adrianei
Stoian în poziţia de
Tax Partner. Adriana
va coordona Bulboacă
& Asociaţii Tax,
entitate ce operează
afiliat firmei de
avocatură încă din
2013. 
cu o experienţă
profesională de peste
16 ani în domeniul
consultanţei fiscale,
Adriana a fost
responsabilă pentru
derularea unui mare
număr de proiecte
privind fuziuni şi
achiziţii, restructurări
de grupuri,
reorganizări de
afaceri, revizuiri şi
audituri fiscale. 
“Mă bucur să mă
regăsesc în echipa

Bulboacă & Asociaţii.
conceptul inovator al
strategiei de business
a Bulboacă şi Asociaţii
m-a convins să mă
alătur şi să contribui
la misiunea pe care
firma şi-a asumat-o -
aceea de a crea, prin
activitatea noastră

profesională, ceva
nobil. Simt că putem
construi împreună, pe
termen lung,
oferindu-le clienţilor
noştri toate instru -
mentele necesare:
servicii juridice şi
fiscale integrate în
cadrul proiectelor

complexe de fuziuni-
achiziţii, divizări şi
reorga ni zări,
restructurări de grup,
precum şi ser vicii de
consultanţă fiscală
acoperind toate
domeniile, precum
impozit pe profit,
TVA, impozit pe venit
şi contribuţii sociale,
impozite şi taxe locale
etc.”, a de clarat
adriana stoian (foto),
Tax Partner. 
Adriana a coordonat
proiecte semnificative
ale unor corporaţii
naţionale şi
multinaţionale de
renume care
activează în diverse
domenii de activitate
precum retail,
farmaceutic, petrol şi
gaze, imobiliar,
energetic etc. 

avocatură 
cu noBLeţe 

În toamna anului
trecut, firma de
avocatură “Bulboacă
şi Asociaţii” a finalizat
procesul de
transformare
organizaţională şi
rebranding. Noua
identitate de brand a
repoziţionat firma în
jurul unei viziuni
unice de business,
aceea de a
reprezenta - prin
activităţile de
consultanţă juridică &
fiscală acordate
clienţilor locali şi
internaţionali -
România, cu credinţă
şi loialitate, sprijinind
în acest fel efortul şi
contribuţia României
la umanitate, precum
şi aspiraţiile sale
europene. 
Demersul a inclus
definirea crezului
care ghidează
activitatea avocaţilor
şi consultanţilor,
schimbarea logo-ului
pentru a reflecta
noile valori ale firmei,
un design nou al
materialelor de
prezentare online şi
offline, dar şi
relocarea 
într-un sediu nou,
clădire istorică, parte
a patrimoniului
naţional cultural.

BuLBoacă ŞI asocIaţII  
îşi consolidează practica de consultanţă fiscală prin
cooptarea adrianei stoian în poziţia de tax Partner

(commercial, corporate and
M&A), Luminiţa Popa, Mădălina
Berechet (Dispute resolution),
Miruna suciu (foto stânga),
Luminiţa Popa (foto dreapta)
(Energy and natural resources),
Luminiţa Popa, Mădălina
Berechet, Roxana Fercală (PPP
and procurement). 
Legal 500 este unul dintre cele
mai prestigioase directoare
juridice recunoscute la nivel
internaţional, care alcătuieşte
anual clasamente ale firmelor
de avocatură din întreaga lume.

Acestea se bazează pe o
cercetare riguroasă, care
include interviuri cu clienţii,
reprezentanţii firmelor de
avocatură şi competitorii
acestora. 
Suciu Popa este firma de
avocatură full-service fondată
de Miruna Suciu şi Luminiţa
Popa, având în prezent 6
parteneri şi 20 de avocaţi cu
experienţă semnificativă în
asistarea şi reprezentarea
clienţilor în proiecte de
anvergură în ultimii 15 ani.  



10 nuMaruL 8 APRILIE 2016
LEGAL MAGAzIN www.LegaLMagazIn.ro 

IntervIuL edIţIeI

În anul 1998 v-aţi deschis
cabinetul de avocatură, pe
care l-aţi transformat în 2004
într-o societate de avocatură.
cum au evoluat cerinţele
clienţilor şi complexitatea
dosarelor la care aţi lucrat, în
ultimii ani? 

cred că discuţia trebuie
purtată în contextul
adoptării în 2003 a noului
cod al Muncii. Aceasta a
făcut ca la acea perioadă
lucrurile să fie relativ
complexe, în sensul că toată
lumea încerca să
desluşească cerinţele noii
legi. La acel moment, am
fost oarecum privilegiată,
pentru că eu am participat
direct în comisiile de lucru
pentru proiectul de cod. 
Astfel, perioada 2004 – 2008
a fost o perioadă prielnică,
în special sub aspectul
consultanţei, pentru că era
nevoie de lămurirea multor
aspecte. Totodată, tot cam
în această perioadă s-au
întâmplat şi marile
privatizări. chiar dacă, prin
specificul activităţii noastre,
nu suntem direct implicaţi în
aceste privatizări, nu pot să
nu recunosc faptul că şi de
aici am avut de cules nişte
roade, pentru că modul de
organizare, inclusiv în ceea
ce priveşte forţa de muncă a
noilor angajatori de tip
privat, presupunea cerinţe
cu totul diferite faţă de ceea
ce existase până la acel
moment.  
Pot să spun că acea
perioadă poate a fost cea
mai „temerară” pentru noi.
Oricum, a fost momentul
unei lansări care ulterior, an
de an, avea să confirme
faptul că buna-părere a

aM creat 
o ŞcoaLă 
de PractIcIenI 
sPecIaLIzaţI
Interviu cu Magda voLoncIu, Managing Partner, Magda volonciu & asociaţii
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clienţilor şi rezultatele bune pe
care le-am obţinut nu au avut
caracter întâmplător.
După 2008 a început să se
dezvolte foarte mult partea de
litigii în domeniul dreptului
muncii. Şi aici, fără falsă
modestie, pot să remarc faptul
că, an de an, împreună cu echipa
pe care o coordonez am obţinut
rezultate spectaculoase într-o
„piaţă” unde de cele mai multe
ori angajatorul pierde.
Deşi lucrăm cu cele mai mari
companii din ţara asta, la birou
am preferat să asigur o
atmosferă „familială”. Pentru că
disciplina rigid-conformistă de
tip corporatist nu este genul
meu, am preferat, mai curând,
un orientalism de tip tribal. cred
că atunci când oamenii sunt
nevoiţi să lucreze împreună
multe, foarte multe ore din zi, şi,
uneori, din noapte ei trebuie să
se suporte, să se înţeleagă cu
bune şi rele şi să asigure un
mecanism funcţional. Orice
piesă care nu mai funcţionează
în acest mecanism zdrăngăne,
zdrăngăne, până când cade
singură afară. 
La acest moment, am o echipă
foarte bine închegată: cu doi
parteneri seniori (sfatul
bătrânilor – Nicolae Volonciu şi
Mioara Dobre) şi cu două
partenere mai tinere, dar care
sunt alături de mine de mult,
mult, timp (corina Radu şi Mari
Anastasopol), reuşim să
coordonăm activitatea mai
tinerilor noştri colegi avocaţi
seniori şi juniori. Şi, pentru că
sunt profesor şi întotdeauna îmi
place să apreciez calităţile
profesionale ale fiecăruia, şi
pentru că, fără falsă modestie,
„simt” atunci când un tânăr
promite, pot să spun că, la acest
moment, am o echipă de avocaţi
tânără, dar de mare viitor.

colegii mei fac parte din
generaţii foarte apropiate,
respectiv cei care au început
şcoala după 1990. Or, trebuie să
recunosc că, cel puţin raportat la
ultimele generaţii pe care le-am
cunoscut, tinerii care se apropie
astăzi de vârsta de 30 de ani sunt
foarte, foarte buni. Ei dovedesc
nu numai o bună pregătire, dar,
în special, au motivaţia muncii pe
care o fac, sunt maturi, corecţi şi
disciplinaţi.

Magda volonciu & asociaţii este
apreciată şi recunoscută ca fiind
cea mai bună societate de
avocatură specializată în dreptul
muncii si relaţii industriale
(relaţia cu sindicatele) din ţara
noastră. de altfel, Legal 500 şi
chambers and Partners vă cotează
an de an ca lider în domeniu pe
piaţa din românia. ce a stat la baza
acestor aprecieri?

Munca! Nimeni nu se naşte
învăţat, aşa cum nimeni nu se
naşte vedetă. Poziţia într-o
ierarhie se obţine în timp şi
presupune multă, foarte multă
muncă. Poate că şi faptul că am
pornit la drum în condiţiile în
care deţineam un bagaj de
concepte şi principii bine-
definite, Magda Volonciu
teoreticianul, cercetătorul,
profesorul a vrut „să simtă” ce se
întâmplă în viaţa reală, ce se
întâmplă pe ringul disputelor şi
ce se întâmplă atunci când sfatul
tău nu mai este simplu exemplu
de şcoală, şi aşa am ajuns ca
partea practică, vie, să îmi ocupe
80 % din timp. Dar, repet ceea ce
am spus de la început, într-o
astfel de devenire nu există
reţete miraculoase, există
muncă, ambiţie şi dăruire şi, aş
mai adăuga, un dram de noroc,
pentru că întotdeauna am avut
alături de mine o echipă

închegată cu care să împărtăşesc
aceleaşi valori. 

cum este structurată Magda
volonciu & asociaţii? Pe ce se
bazează filosofia de business a
societăţii dumneavoastră? care
sunt principiile care vă ghidează?

Structura societăţii este, de
principiu, aceeaşi care se găseşte
la orice altă societate de profil.
Există parteneri, avocaţi seniori
şi stagiari. În spatele avocaţilor,
există o structură suport, la
rândul ei bine închegată şi care
ştie ce are de făcut. 
A defini aici o filozofie de
business poate că este un pic
cam prea pretenţios. Ştiu că
trăim într-o lume în care
avocatura este un business de
esenţă. Fac parte din avocaţii
care consideră că stilul
avocatului clasic, tipologia
maestrului intangibil în turnul
său de fildeş, între cărţi frumos
legate în piele şi un birou de
mahon bine sculptat, a apus
demult. cred că, astăzi, regula
este  reprezentată de un avocat
mobil care răspunde prompt,
flexibil, cu deschidere către
business sau tipologia umană pe
care o deserveşte, care ştie să
lucreze în echipă şi cu orice
generaţie, care ştie să respecte
banul muncit, dar se străduieşte
să îl şi obţină. 
În ce priveşte problema
principiilor, cred că ne-am
obişnuit să folosim acest concept
atât de des încât demult şi-a
pierdut esenţele. Pot, şi mă
străduiesc, de fiecare dată să
separ lucrurile principiale de
orice fel de „zgură”. Dar a defini
strict nişte principii mi-este
foarte greu să o fac: fie cuvintele
ar fi prea sărace, fie o anumită
aroganţă dublată de
subiectivismul normal ar

Din punct de
vedere al
raporturilor de
muncă,
companiile
multinaţionale  
oferă cele mai
bune condiţii,
fiind cele mai
respectuoase faţă
de legislaţia
noastră. 

Tinerii care se
apropie astăzi de
vârsta de 30 de
ani sunt foarte,
foarte buni. Ei
dovedesc nu
numai o foarte
bună pregătire,
dar, în special, au
motivaţia muncii
pe care o fac,
sunt maturi,
corecţi şi
disciplinaţi.
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conduce către soluţii
discutabile. De aceea, aş
spune că principiile şi le
construieşte fiecare după
propriul „eu”, iar atunci
când se pune problema
bunului mecanism al
echipei, fiecare trebuie să
încerce sa fie principial. 

care este stilul
dumneavoastră de
leadership? cum se împacă
rolul de avocat cu cel de
managing partner?

Să ştiţi că nu prea îmi place
poziţia de lider, în sensul de
organizator. Asta, poate
pentru că nu ordinea este
ceea ce mă caracterizează
cel mai mult. Aş putea spune
chiar că sunt o dezordonată!
Aşa că, dacă nu reuşesc să
fac ordine cu mine, nu
reuşesc să fac ordine nici cu
alţii. Asta, poate pentru că
întotdeauna îmi place să am
multe de făcut deodată,
fiind o persoană care de
multe ori lucrează mai bine
sub presiune decât într-un
cadrul foarte liniştit. 
În schimb, încerc în
permanenţă să mă
disciplinez pentru că
disciplina este esenţială în
orice demers şi în orice
organizare. Aş spune că am
preferat stilul unui manager
simpatic. Deşi sunt o
persoană destul de dură, am
foarte mult optimism şi îmi
place să iau oamenii aşa
cum sunt, cu bune şi cu rele.
cred, însă, că sunt mult mai
bun executant decât
manager. Nu pot să nu
admit că mi-am dorit să
creez o societate de
avocatură specializată care
să fie recunoscută, şi că, în

continuare, vreau să menţin
această societate la nivelul
ce i-a fost recunoscut până
acum. 
Şi pentru că am spus mai
devreme că sunt optimistă,
şi aş mai adăuga, că sunt şi
foarte ambiţioasă, sunt
convinsă că: dacă vrei, poţi!
Aşa că, poţi să construieşti
chiar dacă nu ai veleităţi de
mare manager şi nu ai
studiat tomuri de
leadership. 

cum apreciaţi modul în care
se respectă codul Muncii în
ţara noastră? este o lege
echilibrată? ar mai fi nevoie
de unele completări? 

codul Muncii se respectă
aşa cum se respectă orice
lege în România. De altfel,
însăşi legile sunt astfel
făcute încât să permită
interpretarea. Aici este toată
frumuseţea dreptului! Dacă
legile ar fi absolut clare nu
ar mai fi nevoie de jurişti,
pentru că orice fiinţă uşor
şcolarizată ştie să citească. 
În ce priveşte  codul Muncii,
nu putem vorbi de echilibru
pentru că o astfel de lege
trebuie să fie
„dezechilibrată”, evident, în
sensul bun al cuvântului,
adică trebuie sa fie
protectivă pentru salariaţi.
Faţă de prerogativele
recunoscute angajatorului,
în orice societate civilizată
este nevoie de norme
întărite prin autoritatea
statală, care să asigure
protecţie pentru salariaţi.  
Modificările legislative apar
ca iniţiative care orientează
legislaţia muncii în anumite
perioade către „dreapta”
sau către „stânga” având

determinări în primul rând
economice dar şi
socio-politice. când este
economia în declin legislaţia
devine mai restrictivă pentru
salariaţi. 
Dincolo de orice propagandă
lucrătorul înţelege că atunci
când capitalul scade,
riscurile sale cresc şi, în
consecinţă,  va interveni o
reducere a drepturilor pe
care le deţine. Invers, când
economia este în creştere,
este normal ca şi pretenţiile
lucrătorului să fie în aceeaşi
direcţie şi atunci, prin
intermediul reprezentanţilor
săi, de regulă, prin
intermediul sindicatelor, se
impun modificări legislative
favorabile salariaţilor. Pe de
altă parte însă, dreptul
muncii este un domeniu
extrem de „influenţabil”, şi
nu numai de legi obiective.
Este raţiunea pentru care în
pe rioadele electorale
tendinţa de populism este în
creştere. 

În majoritatea dosarelor
sunteţi de partea
angajatorilor, a patronilor. În
perioada de recesiune
economică au fost foarte
multe restructurări,
insolvenţe, disponibilizări
colective. aveţi semnale că va
mai continua acest fenomen
al disponibi lizărilor
colective?

Sunt şi am fost de partea
angajatorilor pentru că, în
raporturile de muncă şi
raportat la mentalitatea unei
societăţi care până în 2003 a
cunoscut numai coduri ale
Muncii comuniste,
angajatorul a fost veriga
slabă. În plus, sunt o

privatistă convinsă, cred în
regulile dreptului privat şi
cred că, din punct de vedere
juridic, cea mai „curată”
relaţie între persoane este
contractul, buna-credinţă
calculându-se raportat la
modul în care fiecare parte
respectă o înţelegere. 
Or, pentru un angajator
contractul este şi rămâne
legea părţilor, în timp ce
pentru salariat nevoia de
protecţie presupune
intervenţia unor norme
suplimentare care modifică
uneori în esenţă regulile
tradiţionale de tip
contractualist. 
În ce priveşte viitorul, e greu
de făcut pronosticuri la
acest moment. Oricum, se
impune o analiză în dublu
sens. Pe de o parte, dacă în
continuare va exista
recesiune economică, în
continuare vor exista şi
concedieri colective. Pe de
altă parte, orice angajator
este interesat şi de
flexibilitate în raporturile
sale de muncă, şi ne referim
aici în primul rând la
investitori. Or dacă legislaţia
nu rămâne una flexibilă, s-ar
putea ca mulţi investitori să
caute locaţii care să asigure
norme juridice nu numai
protective, dar şi eficiente. 
Există tendinţa ca multă
lume să considere că
investitorul, şi în special cel
străin, nu a făcut decât să
spolieze România şi cetăţenii
săi. 
cel puţin prin prisma
practicii noastre, vreau să
subliniez faptul că, din punct
de vedere al relaţiilor de
muncă, nici un mare
investitor străin nu îşi
permite să nu acorde
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drepturile salariale, cel puţin la
nivel mediu. De altfel, dacă
investitorii ăştia sunt aşa de
„negri” nu înţeleg de ce se bate
toata lumea să se angajeze la
companii multinaţionale. Este
adevărat că există o cultură
specifică multinaţionalelor. Eu
fiind o nonconformistă diger
greu această cultură, dar nu pot
să nu recunosc că din punct de
vedere al raporturilor de muncă
oferă cele mai bune condiţii,
fiind cele mai respectuoase faţă
de legislaţia noastră. 

cum percepeţi activitatea
judecătorilor care soluţionează
dosare de dreptul Muncii? 

S-a spus de multe ori că,
completele de muncă reprezintă
pentru judecători un fel de
batalion disciplinar. Poate că aşa
era acum vreo 15-20 de ani,
când încă dreptul muncii era
perceput ca o „cenuşăreasă” a
dreptului. 
Eu zic că de atunci lucrurile s-au
schimbat fundamental. Există
judecători specializaţi în dreptul
muncii care sunt convinsă că nu
ar părăsi acest domeniu sub
nicio formă. Am văzut mulţi
judecători cărora chiar le place
cu adevărat disciplina juridică în
care profesează. Eu cred că şi
pentru judecători, la fel ca, de
altfel, şi pentru avocaţi, este
nevoie de specializare. Dreptul
muncii este un domeniu care
cere o astfel de specializare. Este
adevărat că, în special, la nivelul
instanţelor, dosarele se câştigă
sau se pierd 70% pe excepţii. De
aceea, un judecător trebuie să
fie, în primul rând un foarte bun
procedurist.  Nu vreau să fac
apologia domeniului în care
lucrez şi  care, trebuie să
recunosc, îmi este foarte drag,
dar fără o înţelegere a

Astăzi patronii au
înţeles că este
absolut necesar
să-şi creeze
organizaţii
puternice care să
reprezinte un
partener credibil
pentru sindicatele
extrem de
puternice care
există în
România.
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multiplelor faţete pe care
dreptul muncii, individual
sau colectiv, le presupune,
nu poţi să ajungi la cea mai
corectă soluţie.
A fost o perioadă în care
judecătorii intrau în litigiile
de muncă cu peste 100 de
dosare.  A fost o perioadă în
care completele de muncă 
s-au dezvoltat precum
„ciupercile după ploaie”.
Această situaţie nu
presupune nimic nou sub
soare; sunt foarte multe
state în care numărul
litigiilor de muncă creşte
exponenţial faţă de celelalte
litigii. De altfel, soluţia este
şi normală atâta vreme cât
litigiile de muncă sunt
scutite de taxă de timbru şi
drepturile salariaţilor pot să
îşi găsească izvorul într-o
multitudine de norme, fie
ele legale sau convenţio na le.
În ultimul timp se poate
observa însă o oarecare
reducere a acestor litigii. 
M-a impresionat însă faptul
că acei judecători pe care 
i-am văzut ataşaţi de această
disciplină au rămas in
continuare să o deservească.
Apoi, aş mai spune că există
o reală dorinţă la nivelul
multor curţi de Apel de a
căuta „soluţia corectă”, nu
numai ”soluţia dreaptă”.
Totuşi. Dreptul este şi va
rămâne o ŞTIINţă! Este
motivul pentru care Înalta
curte de casaţie si Justiţie a
fost învestită cu foarte multe
sesizări pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept in
domeniul legislaţiei muncii. 
Pot să spun că deja există o
comunitate a practicienilor
în domeniu şi, de fapt,
„bucuria” existenţei unei
asemenea comunităţi este,

pentru mine, dublată de
faptul că o bună parte, în
special din avocaţii
specializaţi, au fost măcar
stagiari la ScA Magda
Volonciu şi Asociaţii. Asta
înseamnă că am reuşit să
creez o bună școală de
practicieni!  

cum apreciaţi organizarea şi
influenţa confederaţiilor
patronale din ţara noastră,
comparativ cu organizarea
sindicatelor? 

Întotdeauna am susţinut că
organizaţiile patronale au
pierdut startul. Sindicatele,
încă de la început, au fost
mult mai bine organizate şi
mult mai incisive. De altfel,
acest aspect se observă şi
din rezultatele de esenţă
obţinute de grupările
sindicale în raport cu cele
patronale. Patronii susţin că,
spre deosebire de sindicate,
ei trebuie să facă producţie.
Nu ştiu dacă asta este o
scuză, cred mai curând că
această situaţie se explică
printr-o anumită aroganţă a
patronilor care  abia acum,
în ceasul al douăsprezecelea
au înţeles că trebuie să
intervină şi să echilibreze
dialogul social.
La acest moment, se poate
vorbi şi de o mişcare
patronală reală.  
Astăzi patronii au înţeles că
este absolut necesar să-şi
creeze organizaţii puternice
care să reprezinte un
partener credibil pentru
sindicate. Ar fi bine ca şi
autorităţile, şi, în special
„făcătorii de legi”, indiferent
de perioada în care sunt
chemaţi să facă astfel de
legi, să înţeleagă că la baza

oricărei construcţii solide în
acest domeniu se regăseşte
dialogul social. chiar dacă
acest dialog are în spate o
multitudine de tertipuri,
tactici şi strategii menite să
determine succesul unui
partener sau altul, până la
urmă progresul rezultă din
lupta de idei. Statul,
autoritatea şi în special
autoritatea legislativă, este
chemată să asigure
echilibrul, şi, în consecinţă
trebuie să înţeleagă că are
poziţia „Elveţiei”.
Din păcate, dreptul este o
ştiinţă socială, iar dreptul
muncii este puternic legat
de sfera politicului: de
aceea, neutralitatea
autorităţii este încă una
„insuficient maturizată”.

Participaţi la multe conferinţe
de specialitate. cum vedeţi
interesul mediului de afaceri
pentru sectorul dreptului
Muncii?

Dreptul muncii nu este
dreptul comercial. Pentru
omul de business dreptul
muncii nu aduce bani.
Pentru omul isteţ de
business, însă, dacă foloseşti
sfaturile unui bun specialist
în dreptul muncii, poţi să
salvezi nişte costuri supli -
men tare. cam acesta este
interesul oamenilor de afa -
ceri pentru dreptul muncii!

sunteţi şi profesor de dreptul
Muncii la universitatea titu
Maiorescu. câtă aplecare au
studenţii şi doctoranzii către
acest domeniu extrem de
sofisticat?

Nu poţi să ceri unor
studenţi, fie ei şi în anul

terminal, să fie pasionaţi de
dreptul muncii. Este o
disciplină în care: „pofta vine
mâncând”. Nu am auzit ca
cineva de pe băncile
facultăţii să facă o pasiune
nestăvilită pentru acest
domeniu.
Pe de alta parte, dreptul
muncii este un domeniu de
specializare. Studentului din
facultate nu îi poţi oferi
decât nişte instrumente
primare pentru acest
domeniu. În plus, este o
disciplină în permanentă
dezvoltare şi schimbare.
ceea ce însă pot să vă spun
este că se simte un evident
trend ascendent, în sensul
că din ce în ce mai mulţi
tineri sunt interesaţi să
pătrundă în tainele legislaţiei
muncii. 
Spuneam mai sus că poate
cel mai imprtant lucru pe
care l-a facut profesorul şi
avocatul din mine este că
am creat o şcoală de
practicieni specilizaţi. Efectiv
imi creşte sufletul când văd
în instanţele specializate
oameni pe care îi cunosc cel
puţin pentru că am fost
membru în comisia lor de
doctorat. câteodată mă
deranjează dacă colegii mei
de la bară îmi spun în
instanţă  „Doamna
Profesor”. Prima senzaţie
este că mă „îmbătrânesc”,
Apoi, nu doresc astfel de
diferenţieri între mine şi
colegii mei. Dacă aş vrea
însă să fiu sinceră cu mine
însămi, ar trebui să recunosc
faptul că mă bucură
recunoaşterea unei altfel de
şcoli pe care ştiu că o las în
urma mea. 

Mircea fica
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avocaţII 
PROFITă DE REVIGORAREA PIEţEI MUNcII
alături de reducerea birocraţiei şi a corupţiei, de diminuarea
fiscalităţii şi dezvoltarea infrastructurii, flexibilizarea pieţei
muncii este o cerinţă majoră a companiile româneşti şi
multinaţionale. 
avocaţii specializaţi în dreptul Muncii au remarcat faptul că
această arie de practică a căpătat importanţă în ultimii ani, că se
impune o upgradare continuă a legislaţiei în materia relaţiilor de
muncă, că judecătorii sunt din ce în ce mai pregătiţi şi că

patronatele mai au mult de lucru până să ajungă la nivelul de
organizare şi de influenţă al sindicatelor.
redacţia Legal Magazin a chestionat cele mai puternice societăţi
de avocatură din Bucureşti în legătură cu evoluţia
departamentelor de dreptul Muncii, legislaţia care guvernează
acest important sector, cu activitatea judecătorilor care
soluţionează dosare de dreptul Muncii şi cu organizarea
patronatelor şi a sindicatelor. 

Ce rol are Departamentul de
Dreptul Muncii în societatea
dumneavoastră de
avocatură? Cum au evoluat
numărul şi complexitatea
dosarelor de Dreptul Muncii,
în ultimii ani?

Cum este legislaţia din
România în domeniul 
muncii în raport cu piaţa
muncii şi nevoile
angajatorilor?

Cum apreciaţi pregătirea 
şi activitatea judecătorilor
care soluţionează dosare 
de Dreptul Muncii?  

Cum percepeţi organizarea
şi influenţa confederaţiilor
patronale din ţara noastră,
comparativ cu organizarea
sindicatelor? 

În paginile următoare vă prezentăm răspunsurile caselor de avocatură:

chestIonar Pentru socIetăţILe de avocatură

1 2 3 4
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cătăLIn MIcu,
Managing asociate,
zamfirescu racoţi &
Partners (zrP)

Practica în materia
dreptului muncii

reprezintă una dintre ariile
de expertiză ale zRP ce se
dezvoltă continuu, atât prin
creşterea numărului
proiectelor, cât şi prin
extinderea echipei. zRP are
capacitatea de a gestiona
proiecte complexe de
consultanţă în materia
dreptului muncii, precum şi
in cadrul unor litigii
sofisticate colective sau
individuale.

Ansamblul
reglementărilor în

materia dreptului muncii a
dobândit la data ultimei
amendări semnificative –
2011 – o doză de echilibru
între nivelul de protecţie
socială invocat de către
organizaţiile colective care
susţin drepturile angajaţilor
şi susţinerile angajatorilor
privind nevoia de
flexibilitate în
implementarea şi încetarea
raporturilor de muncă.

Dinamica pieţei muncii
impune însă o upgradare
continuă a legislaţiei în
materia relaţiilor de muncă,
mai ales în contextul actual
în care angajatorii trebuie să
identifice mecanisme de
salvgardare/dezvoltare a
business-ului. Astfel de
mecanisme obligă la
flexibilizarea raporturilor de
dreptul muncii prin
modificarea reglementărilor
actuale în materia
modalităţii de
încetare/modificare/suspen-
dare a contractelor de
muncă.

Instanţele
judecătoreşti chemate

să judece cereri în materia
relaţiilor de muncă dovedesc
un nivel de înţelegere la
nivel de detaliu a
problemelor deduse
judecăţii, soluţiile dispuse –
cel puţin în ultimii ani –
incluzând o serie de
considerente direct
relaţionate de
circumstanţele economico-
sociale care au generat
măsurile dispuse de
angajatori şi contestate de
către angajaţi.

Ambele categorii de
organizaţii susţin

interesele membrilor pe
care îi reprezintă. Dacă
patronatele susţin o
adaptare permanentă a
reglementărilor în materia
dreptului muncii la condiţiile
socio-economice, sindicatele
încearcă să temporizeze
acest lucru, indicând
necesitatea menţinerii unei
politici moderate de
protecţie socială a
salariaţilor.

Departamentul de
Dreptul Muncii s-a

remarcat printr-o implicare
constantă în proiectele de
anvergură iniţiate sau
implementate de clienţii
societăţii. Sub acest aspect,
în activitatea recentă s-au
evidenţiat proiectele care au
implicat reorganizări ale
business-ului prin restructu -
rări, externalizarea unor
activităţi ori transferuri de
active, cu implicaţii majore în
ceea ce priveşte drepturile
salariaţilor. considerăm
deosebit de important faptul
că practica departamentului
se distinge prin varietate,
acoperind nu doar aspecte
punctuale legate de asigura -
rea conformităţii cu dispo zi -
ţiile legale şi evitarea
riscurilor care decurg din
nerespectarea acestora la
încheierea, pe parcursul
derulării sau la încetarea
relaţiilor de muncă, ci şi
problemele complexe legate
de coordonarea şi corelarea
cu celelalte aspecte juridice
(de drept fiscal, societar sau
concurenţă) sau economice
în structurarea tranzacţiilor,
în funcţie de particularităţile
fiecărei situaţii concrete.

În plus, menţionăm şi prac -
tica substanţială în soluţio -
narea litigiilor de muncă, în
special în cadrul procedurilor
de contestare a diferitelor
măsuri dispuse de angajator.

În ultimii ani, am asis -
tat la o relativă echili -

brare a raporturilor pe piaţa
muncii, prin modificări succe -
sive ale actelor normative
aplicabile, care au intrat în
vigoare începând cu anul
2011. cu toate acestea, anu -
mite necorelări sau lacune le -
gislative ridică în conti nua re
dificultăţi practice în inter -
pre tarea şi aplicarea dispo -
ziţiilor legale, în special în
situaţia în care aspectele care
fac obiectul reglementării fac
obiectul a două sau mai
multe acte normative. Nu de
puţine ori, asemenea
dispoziţii sunt interpretate în
mod inconsecvent inclusiv de
către instanţele de judecată,
ceea ce face ca orice aspecte
(atât de fond, cât şi legate de
procedurile de emitere sau
comunicare a actelor emise
de angajator) să necesite o
analiză minuţioasă, pentru
evitarea oricăror riscuri
pentru angajator.

3

4
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1
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2

anca grIgorescu, 
Partener, coordonator al departamentului dreptul Muncii, bpv
grigorescu Ştefănică



Departamentul de
Dreptul Muncii a fost

creat pentru a putea oferi
clienţilor noştri un pachet
complet de servicii juridice,
dreptul muncii fiind, alături
de componenta corporate,
un domeniu nelipsit din
activitatea oricărei
organizaţii şi cu potenţial de
a genera situaţii conflictuale
în absenţa unui suport
juridic adecvat. 
Natura problemelor de
dreptul muncii pentru care
clienţii apelează la firma
noastră de avocatură este
una diversă, fiind interesaţi
atât de furnizarea de
puncte de vedere asupra
unor situaţii neclare, din
punct de vedere juridic, cât
şi de redactarea de
documente necesare în
activitatea de gestionare a
resurselor umane. Interesul
clienţilor pentru serviciile
juridice de consultanţă este
unul constant, fiind un
serviciu pe care îl furnizăm
cu caracter permanent,
putând afirma că există
interes continuu din partea
angajatorilor de a apela la

serviciile unui avocat
specializat în dreptul
muncii, anterior luării unei
decizii cu consecinţe în
planul raporturilor de
muncă. 
Din perspectiva litigiilor,
constatăm o abordare mai
flexibilă, atât din partea
angajatorilor, cât şi a
salariaţilor, a situaţiilor
conflictuale care conduc la
încetarea contractelor de
muncă. Acele situaţii care nu
ajung să fie soluţionate prin
înţelegerea părţilor au, cu
adevărat, un caracter
complex ce necesită suport
juridic specializat. 
cele mai complexe litigii
sunt cele legate de
concedierea salariaţilor
pentru necorespundere
profesională având în
vedere, în general, modul
defectuos de implementare
a procedurilor de evaluare. 

Modificările succesive
ale codului Muncii au

avut drept scop adaptarea
regulilor de dreptul muncii
la realităţile economice şi la
nevoile reale ale

angajatorilor, fără însă a
diminua din drepturile şi
protecţia legală a
salariaţilor. 
Apreciem că, deşi departe
de a fi perfectă, legislaţia
muncii oferă totuşi
angajatorilor suficiente
pârghii pentru a derula
contracte de muncă de
diverse tipuri, adaptate
nevoilor diferitelor sectoare
de activitate şi specificului
fiecărei companii.  
Organizarea timpului de
muncă potrivit nevoilor
activităţii a devenit mult
mai facilă după modificările
aduse codului Muncii de
Legea nr. 97/2015, o
dovadă în plus a faptului că
legiuitorul încearcă să
adapteze legislaţia la
nevoile reale ale pieţei. 
Dialogul social este, de
asemenea, suficient de
reglementat astfel încât să
asigure salariaţilor o
reprezentare eficientă în
raporturile cu angajatorii
protejând, totodată,
angajatorii, de o ingerinţă
excesivă a forţei de muncă
în afaceri.

Judecătorii ce intră în
componenţa

completelor specializate de
Dreptul Muncii sunt
familiarizaţi nu doar cu
prevederile legislaţiei
specifice, ci şi cu diversele
opinii exprimate în doctrină
în legătură cu interpretarea
şi aplicarea diverselor
reglementări specifice
dreptului muncii.
Volumul mare al dosarelor
instrumentate determină
uneori analizarea cu
superficialitate a dosarelor
ceea ce, uneori, conduce la
omiterea de către judecători
a unor informaţii importante
pentru soluţionarea  justă  a
cauzelor.
Totodată, este de observat o
practică constantă în
admiterea majorităţii
probelor solicitate de către
salariaţi, chiar dacă, în multe
situaţii, ele nu sunt utile şi
concludente soluţionării
cauzelor, probabil în ideea
eliminării oricărui risc cu
privire la omiterea analizării
vreunuia dintre argumentele
prezentate de salariat.
Deşi la prima vedere o astfel
de conduită ar putea părea
părtinitoare, în situaţia în
care sunt respinse, total sau
parţial, pretenţiile
salariaţilor, şansele ca o
eventuală hotărâre
favorabilă obţinută de
angajator în primă instanţă
să fie menţinută de instanţa
de control judiciar, sunt
semnificative. 
Din păcate, nu putem vorbi
nici acum de cristalizarea
jurisprudenţei în legătură cu
majoritatea problemelor de
drept ridicate de
interpretarea şi aplicarea
dispoziţiilor dreptului
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muncii, însă se constată, în
mod clar, o tendinţă a
instanţelor de a oferi şanse
egale părţilor în litigiu, şi de
a nu mai considera salariatul
o “victimă perpetuă”.

Din păcate, companiile
locale nu văd în

confederaţiile patronale un
partener de discuţie şi o
voce reprezentativă care să
se implice eficient, atunci
când este necesar, în luarea
unor decizii favorabile
mediului de business.
De altfel, în media au fost
prezentate diverse analize
privind puterea de
reprezentare a
confederaţiilor patronale ce
au relevat că majoritatea
companiilor aflate în topul
celor mai mari din România,
în funcţie de cifra de afaceri
sau prin raportare la
numărul de salariaţi, nu sunt
membre în patronatele care
fac parte din consiliul
Economic şi Social, instituţie
creată tocmai în scopul
realizării unui dialog tripartid
la nivel naţional, asupra
propunerilor legislative ce
vizează relaţiile de muncă şi
asigurarea protecţiei sociale. 
Influenţa patronatelor se
manifestă, cu precădere,
asupra domeniilor ce vizează
promovarea progresului
managerial, ocuparea şi
formarea profesională,
elaborarea strategiilor şi
politicilor de dezvoltare
economico-socială la nivel
sectorial şi naţional.
Dacă ar fi să analizăm
influenţa acestor organizaţii
prin raportare la ultimele
modificări ale codului
Muncii, am putea spune că
într-o anumită măsură

influenţa organizaţiilor
patronale a “biruit”, în
sensul în care majoritatea
modificărilor şi completărilor
legislative s-au axat pe
crearea pentru angajatori a
unui mediu de reglementare
mai flexibil.
În ceea ce priveşte influenţa
sindicatelor asupra
condiţiilor de muncă din
România, este de
necontestat că există însă, în
aprecierea noastră, nu se
ridică la nivelul celei din alte
state UE cu tradiţie în
acordarea unui grad sporit
de protecţie socială. 

carMen Bănăţeanu, 
avocat partener, 
rădulescu & Muşoi

În cadrul Rădulescu &
Muşoi, Departamentul

de Dreptul Muncii joacă un
rol foarte important,
întrucât fiecare instituţie se
confruntă, mai devreme sau
mai târziu, cu diferite
aspecte legate de personal.
Ne dorim să fim aproape de
clienţii noştri şi, în acest
sens, asigurăm reprezentare
şi asistenţă juridică atât

pentru angajaţi, cât şi
pentru angajatori, în
legătură cu negocierea şi
încheierea contractelor
individuale şi colective de
muncă, redactarea
reglementărilor interne
privind personalul,
acordarea de beneficii şi
stimulente, concedieri,
neconcurenţă, precum şi în
litigii de muncă. 
În general, raporturile dintre
angajaţi şi angajatori sunt
unele complexe, care
implică o doză foarte mare
de subiectivism, rolul nostru
ca avocaţi fiind unul extrem
de delicat în evitarea sau
chiar medierea conflictelor
de muncă, în scopul obţinerii
celor mai bune soluţii pentru
toate părţile implicate.
Suntem de opinie că
identificarea elementelor
principale ale problemei,
abordarea lor din
perspective diferite,
deschiderea faţă de orice
idee, chiar dacă prezintă o
probabilitate mică de
reuşită, ne poate aduce mai
aproape de lămurirea
situaţiei şi ajungerea la un
numitor comun pentru o
soluţionare corectă şi
concretă a divergenţelor
existente.

ca urmare a
numeroaselor

schimbări legislative la nivel
naţional din ultimii ani, atât
complexitatea dosarelor, cât
şi numărul acestora a
crescut, fiind în mod
constant confruntaţi cu
situaţii dintre cele mai
diferite. De asemenea, am
sesizat, în ultima perioadă, o
tendinţă ascendentă a
cazurilor de discriminare,

ceea ce denotă o mai bună
cunoaştere din partea
angajaţilor a drepturilor
acestora.
Odată cu aderarea României
la cadrul european, au
intervenit o serie de
implicaţii majore pentru a
răspunde unui program care
necesită şi impune o
adaptare permanentă,
precum şi o flexibilitate a
ambilor piloni esenţiali pe
piaţa muncii şi anume
angajatorul şi angajatul.
Intervenţia statului în piaţa
muncii este mai puternică
decât în celelalte pieţe, fapt
ce conduce la schimbarea
constantă a legislaţiei, iar
acest lucru creează
dificultăţi în adaptarea
rapidă a raporturilor de
muncă. Totuşi, am observat
unele îmbunătăţiri ale
legislaţiei în ultima perioadă,
care au avut un impact
pozitiv în ceea ce priveşte
raporturile de dreptul
muncii.

Pregătirea
magistraţilor care

activează în cadrul
instanţelor judecătoreşti
este esenţială în măsurarea
performanţei unei proceduri
judiciare. Un judecător
pregătit în domeniul
dreptului muncii şi care
cunoaşte legislaţia până în
cele mai mici detalii va spori
şansele ca acţiunile adresate
să fie rezolvate într-un mod
corect, într-un termen
rezonabil şi cu respectarea
tuturor exigenţelor cerute
de standardele naţionale şi
europene.
Pentru soluţionarea unui
litigiu într-o manieră
ireproşabilă este esenţial să
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fie realizat un cadru
legislativ coerent. Din
păcate, rapiditatea
schimbării normelor de
drept substanţial, dar şi a
reglementărilor procedurale
conduce la crearea unui
dezechilibru la nivelul
instanţelor de judecată.
Principala problemă în ceea
ce priveşte soluţionarea
litigiilor de dreptul muncii se
referă la aplicarea neunitară
a legislaţiei, însă, din ce în ce
mai mult se întrevede o
îmbunătăţire a actului de
justiţie şi în acest sens.

În domeniul
dreptulului muncii

trebuie să existe o
echivalenţă în ceea ce
priveşte drepturile şi
obligaţiile fiecărei părţi.
Atunci când o parte doreşte
să îi fie respectate anumite
drepturi şi să fie îndeplinite
anumite obligaţii, cealaltă
parte poate şi trebuie să
impună aceleaşi reguli de
cooperare.
Atât angajatorul, cât şi
angajatul se confruntă cu
diferite probleme,
caracteristice fiecăruia
dintre ei, iar soluţionarea
acestora la un nivel înalt
poate conduce la o mai
bună colaborare a
partenerilor sociali.
Existenţa în piaţa muncii
doar a sindicatelor conducea
la un dezechilibru din punct
de vedere legal, astfel încât
atunci când se iniţiau
modificări legislative,
propunerile veneau
preponderent din partea
sindicatelor, iar acest lucru
nu putea conduce la un
echilibru între cele două
tabere.

Existenţa confederaţiilor
patronale, cu statut şi
regulament de funcţionare
propriu, pentru o
reprezentare unitară a
mişcării patronale a condus
la un progres major şi a
favorizat dialogul între
subiecţii principali în dreptul
muncii. A fost creat astfel un
cadru de analiză şi de
soluţionare a disputelor,
care, în final, se traduce 
într-o diminuare a numă -
rului proceselor privitoare la
raporturi de muncă.

raLuca MIhaI, 
avocat Partener, 
voicu & filipescu

Practica de dreptul
muncii din cadrul

Voicu & Filipescu desfăşoară
o activitate semnificativă,
atât în domeniul
consultanţei, cât şi al
litigiilor de dreptul muncii.
Avem clienţi persoane
juridice, care acţionează ca
angajatori, dar şi clienţi
persoane fizice, angajaţi,
având astfel posibilitatea să
privim un conflict de dreptul
muncii din ambele
perspective, angajat-
angajator.

Ne axăm mult pe activitatea
de prevenţie, îndrumând
clienţii pas cu pas în
adoptarea deciziilor ce pot
genera uşor conflicte de
muncă, având în vedere nu
numai legislaţia aplicabilă,
dar şi practica instanţelor
judecătoreşti şi
interpretările doctrinare în
materie.
În ultimii ani, am observat o
creştere a numărului de
dosare având ca obiect litigii
de muncă, dar şi o
complexitate mai mare a
acestora. Am avut cazuri de
concedieri a unor poziţii
cheie manageriale,
concedieri colective,
urmăriri ale decizilor de
restructurare a business-ului
clienţilor noştri.
Republicarea codului Muncii
în anul 2011 a adus
obligativitatea pentru
angajatori a inserării
criteriilor de evaluare a
activităţii profesionale a
angajaţilor, de unde şi
dorinţa angajatorilor de a
putea implementa cu succes
aceste criterii în procedura
de evaluare, pentru a păstra
în companie doar acei
angajaţi care corespund
profesional postului ocupat.
Urmare a acestor modificări,
am implementat procese din
ce în ce mai complexe de
evaluare a performanţelor
profesionale ale angajaţilor
în cadrul clienţilor noştri
persoane juridice,
angajatori.

Deşi au mai fost
modificări ale

legislaţiei muncii în ultimii
ani, au rămas în continuare
prevederi neclare sau
incomplet reglementate în

codul Muncii.
De exemplu, deşi salariaţii
au dreptul să îşi numească
reprezentanţi, iar
angajatorul este obligat să le
permită acest fapt şi să îi
îndrume în procesul de
desemnare, legislaţia muncii
este extrem de lacunară şi
nu prevede o procedură de
desemnare a
reprezentanţilor salariatilor.
Situaţia devine complicată în
companiile cu sute de
salariaţi, răspândiţi la sediu,
puncte de lucru, agenţii şi
sucursale, pe întreg teritoriul
ţării, caz în care angajatorul,
pentru a putea sprijini
angajaţii să se mobilizeze şi
să voteze în mod valabil
reprezentanţi, trebuie să
conceapă o întregă
procedură de vot,
transparentă şi echilibrată,
pentru ca toţi angajaţii să
aibă posibilitatea de a vota
candidatul dorit.
Un alt exemplu este în ceea
ce priveşte subiectul sensibil
al concedierilor. Angajatorul
încă nu are o procedură
clară şi sigură prin care să
poata concedia un angajat
care nu mai este compatibil
cu cerinţele sale. Procedura
de concediere este greoaie,
iar în litigiile de muncă
angajatorul are sarcina
probei şi orice demers de
concediere trebuie amplu
explicat şi documentat.

Am întâlnit judecători
din ce în ce mai

pregătiţi, atât la instanţele
din Bucureşti, cât şi din ţară.
Există însă în continuare
cazuri în care analiza
legalităţii şi temeiniciei unei
decizii de concediere se
transformă într-o analiză de
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oportunitate, iar angajatorul
ajunge să fie criticat pentru
o decizie de business,
urmare a căreia a ajuns să
restructureze şi anumite
posturi.

adeLIna IftIMe, 
senior associate, 
wolf theiss

Echipa Wolf Theiss de
dreptul muncii este

compusă din Ileana
Glodeanu, avocat partener,
Adelina Iftime, Senior
Associate, Luminiţa
Gheorghe, Andreea zvac,
Mircea ciocirlea, Diana
Şteţiu şi Monica ţinteanu.

Echipa de avocaţi de
consultanţă specializată în
dreptul muncii face parte
din Departamentul de
corporate M&A al Wolf
Theiss. Avem de asemenea
colegi specializaţi în aspecte
contencioase de dreptul
muncii în cadrul
departamentului de Litigii şi
Arbitraje.
Avocaţii specializaţi în
dreptul muncii nu îşi
desfăşoară activitatea
exclusiv în acest domeniu,
întrucât suntem de părere
că o vedere de ansamblu
asupra problematicii de

business este esenţială
pentru un avocat specializat
în acest domeniu.
cunoştintele de dreptul
societăţilor, fuziuni şi
achiziţii, protecţia datelor cu
caracter personal, IP în
context de dreptul muncii,
compliance în general şi de
drept fiscal sunt atribute
minimale pentru ca un
avocat de dreptul muncii să
poată furniza un răspuns
complet, integrat şi adaptat
nevoilor clientului. Prin
urmare, putem funcţiona
eficient prin alocarea
aceluiaşi avocat pentru
proiecte complexe
multidisciplinare cum ar fi
transferurile automate de
angajaţi în cadrul achiziţiilor
de business sau în cadrul
restructurărilor complexe
care afectează atât angajaţi
cât şi manageri contractaţi
în baza unor contracte de
management.
Echipa de dreptul muncii
este compusă din şapte
avocaţi, dintre care un
partener şi un avocat senior,
şi s-a extins constant pe
parcusul anilor. În
consecinţă, apreciem că are
un rol extrem de important,
inclusiv prin faptul că
generează venituri
constante firmei.
Numărul şi complexitatea
dosarelor a fost relativ
ascendentă pe parcursul
anilor. Sesizăm în acelaşi
timp şi o evoluţie a tipologiei
de probleme în raport de
care clienţii ne solicită
asistenţă. Ne sunt supuse
atenţiei tot mai multe speţe
implicând raporturi de
muncă cu elemente de
extraneitate (raporturi de
muncă cross-border) şi

sesizăm preocupări
suplimentare pentru aspecte
de protecţia datelor cu
caracter personal, etică şi
compliance în derularea
raporturilor de muncă etc.

Legislaţia de dreptul
muncii este relativ

complexă, dar această
complexitate caracterizează
în genere legislaţia din
România în orice domeniu.
În afara de complexitatea de
formă (proceduri multiple
de respectat şi avut în
vedere), pe fond legislaţia
este destul de favorabilă
angajatorilor prin
comparaţie cu alte ţări
europene. 
cu titlu de exemplu:
costurile cu procedurile de
restructurare sunt relativ
mici (mai exact nu există
obligaţia unor plăţi
compensatorii minime în
cadrul concedierii), salariaţii
nu pot bloca concedierile,
condiţiile de
reprezentativitate pentru
încheierea de contracte
colective de muncă la nivel
de sectoare sunt extrem de
greu de îndeplinit, nu este
aplicabil conceptul de
participare a salariaţilor în
cadrul consiliului de
administraţie (a se vedea
modelul german), nu există
restricţii suplimentare la
nivel naţional pentru
primirea de angajaţi detaşaţi
din cadrul UE, avem şi
stimulente fiscale (a se
vedea scutirea de impozit pe
venit în cazul anumitor
salariaţi din sectorul IT),
avem flexibilitate la
includerea de clauze
suplimentare şi mai
complexe în contractele

individuale de muncă, etc. 
Unul dintre aspectele
juridice contestate de către
cei mai mulţi angajatori este
posibilitatea de reintegrare a
salariaţilor concediaţi în
situaţia în care se consideră
de către instanţa de
judecată că decizia de
concediere nu a fost
întocmită în mod legal, fără
posibilitatea de apreciere
dacă o astfel de măsură e
posibilă şi viabilă pentru
angajator. Acest aspect este
de multe ori perceput ca o
“intruziune » a instanţelor în
deciziile de oportunitate ale
angajatorilor, cu consecinţa
anulării caracterului « intuitu
personae » al raportului de
muncă (în care consideraţia
partenerului contractual
este esenţială, respectiv
părţile trebuie să fie în
măsură să conlucreze, să fie
pe aceeaşi lungime de
undă). În plus se poate
ajunge astfel şi în situaţii
total anacronice în care un
angajat, care şi-a pierdut
total încrederea
angajatorului din cauza
faptelor pentru care a fost
concediat disciplinar, să fie
reintegrat pe o poziţie de
răspundere în cadrul
angajatorului.

Am observat cu
încântare că

judecătorii de la instanţele
de dreptul muncii sunt tot
mai bine pregătiţi atât din
punct de vedere al legislaţiei
muncii, cât şi a altor aspecte
de drept care sunt, în mod
inerent, puse în discuţie în
cadrul unor litigii de dreptul
muncii. De asemenea,
observăm o schimbare a
opticii magistraţilor care tind
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să aprecieze cauzele mult
mai echilibrat şi nu numai în
favoarea angajatului.  cu
toate acestea întâlnim şi
soluţii surprinzătoare, motiv
pentru care nu putem indica
foarte precis şansele de
succes ale unui dosar în
stadiu incipient (şi desigur
cu atât mai mult garanta
succesul unei acţiuni în
instanţă), chiar dacă avem
motive obiective întemeiate
să credem în şansele
clientului nostru prin prisma
situaţiei de fapt şi  a
ansamblului probator
existent. 

Aparent sunt mai
puţin organizate (sau

mai degrabă mai puţin
vocale) în comparaţie cu
cele sindicale, dar
momentan au cadrul
legislativ de partea lor.  

Ioana MotofeI-radu, 
avocat Partener, 
Bulboacă & asociaţii

Departamentul de
dreptul muncii are un

rol important pentru
organizaţia noastră, dintr-o
dublă perspectivă. În primul
rând, problematicile de

dreptul muncii sunt printre
primele aspecte pe care le
abordăm în relaţia cu
clienţii noi, prin urmare,
trebuie să fim permanent
„la zi” cu tot ce înseamnă
legislaţie, jurisprudenţă,
schimbări de optică ale
doctrinarilor etc. În al
doilea rând, practica de
dreptul muncii este
importantă întrucât şi
clienţii cu care lucrăm în
mod recurent (de obicei
companii cu număr mare
de salariaţi) ne solicită în
mod constant în
problematici dificile cu
efecte asupra relaţiei cu
salariaţii (reorganizări,
preluări etc.). Şi din
perspectiva veniturilor
generate, practica este
importantă, ea asigurând
aproximativ 5 - 10 procente
din cifra de afaceri anuală.
Date fiind considerentele
anterioare, investim
constant în pregătirea
avocaţilor noştri, aceştia
beneficiind pe lângă o
pregătire teoretică
continuă (avem chiar colegi
care predau materia în
cadrul Facultăţii de Drept)
şi de perspectiva practică, a
interacţiunii cu instanţele
de judecată. Aşadar, avem
o abordare holistică pentru
a da întotdeauna sfaturi cât
mai aplicate clienţilor
noştri. Referitor la evoluţia
proiectelor, nu aş putea
spune că avem un trend
ascendent sau descendent,
problematicile de dreptul
muncii fiind în practica
noastră relativ constante,
iar dezvoltarea
departamentului a avut şi
are loc organic, pe măsura
dezvoltării societăţii. 

La momentul de faţă,
legislaţia specifică este

una echilibrată şi destul de
bine adaptată faţă de piaţă.
Ne aşteptăm însă la apariţia
unor problematici
interesante pe măsură ce
apar noi tendinţe la nivel
global în zona de HR (mă
refer aici la �tendinţa de
flexibilizare a tot ce
înseamnă program de lucru,
munca de acasă etc.). cu
siguranţă vor fi necesare
intervenţii suplimentare în
anii următori la nivel
legislativ pentru a răspunde
chestiunilor de care se vor
lovi atât companiile, cât şi
salariaţii.

Din păcate cred că
există mult loc de mai

bine în ceea ce priveşte
actul de justiţie pe zona de
litigii de muncă. Abordarea
judecătorilor este una foarte
puţin deschisă şi puţin
orientată către realităţile de
business. Rareori vedem
judecători dispuşi să asculte
şi cu atât mai puţini sunt
aceia care au o abordare
proactivă, dorind să se pună
la punct cu înţelegerea
realităţilor economice. Pe de
altă parte, această optică ne
pune în situaţia dificilă de a
recomanda permanent
clienţilor luarea multor
măsuri de precauţie
suplimentare atunci când
procedează la un proiect de
reorganizare, spre exemplu.
Personal cred că ar fi
necesar ca în anii de
stagiatură tinerii magistraţi
să fie mai bine instruiţi, cu
implicarea unor profesionişti
din mediul de business.
Degrevarea instanţelor de
dreptul muncii - adesea

supraîncărcate - ar putea fi o
altă soluţie la această
problemă. 

În general mai puţin
articulată. cred că

este o chestiune care ţine
atât de cultura noastră, cât
şi de gradul de maturizare a
economiei de piaţă. Mă
aştept ca patronatele să aibă
o voce mai puternică în
următorii ani.

dan dascăLu, 
Partener, d&B david şi Baias,
coordonatorul practicii de
legislaţia muncii

Practica de dreptul
muncii este una

dintre cele mai importante
ale societăţii noastre,
interesul pentru acestă
zonă fiind din ce în ce mai
crescut în contextul
transformărilor suferite de
piaţa muncii în ultima
perioadă. La nivelul D&B
David şi Baias există avocaţi
specializaţi a căror
activitate vizează
preponderent aria
dreptului muncii, numărul
acestora fiind într-o
continuă creştere.
În ceea ce priveşte evoluţia
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activităţii în această zonă,
ultimii ani au fost
caracterizaţi de sporirea
volumului de muncă pe
aspecte legate în principal
de concedieri, cele mai
multe fiind în contextul
restructurării activităţii
clienţilor. O asemenea
muncă a presupus atât
asistenţă în cursul
restructurării, cât şi
asistenţă şi reprezentare în
faza de litigiu. O altă
tendinţă remarcată de noi
în ultimii ani a fost şi aceea
a restructurărilor care nu
urmăresc neapărat
reducerea numărului de
angajaţi, ci redistribuirea şi
orientarea lor către alte
zone de activitate în cadrul
organizaţiei, pentru o mai
bună adaptare la noile
proceduri de lucru,
tehnologii sau nevoile
pieţei. 
Am remarcat totodată un
interes crescut al
companiilor către zona de
diagnostic şi prevenţie,
numărul de analize de tip
employment due diligence
crescând considerabil.
Aştepările clienţilor au
devenit din ce în ce mai
complexe, motiv pentru
care, în realizarea
analizelor de due diligence,
avocaţii noştri lucrează în
echipe mixte cu consultanţi
din cadrul Pwc, firma de
servicii profesionale
corespondentă, acoperind
astfel diverse implicaţii
(fiscale, de HR etc.). 
În mod particular, un
număr din ce în ce mai
mare de proiecte au privit
în ultima vreme aspecte
extrem de complexe legate
de recalificarea unor

anumite tipuri de derulare
a diferitelor activităţi
lucrative (de exemplu,
activităţi independente,
activităţi de prestări servicii
prin delegarea personalului,
activităţi de detaşare de
personal sau de punere la
dispoziţie a personalului),
conform raporturilor
juridice agreate de părţile
implicate, în alte tipuri de
raporturi juridice (în
special, raporturi de muncă
derulate cu societăţi
locale), situaţii care au
generat de multe ori
implicaţii şi riscuri
semnificative în plan fiscal,
iar uneori chiar şi în plan
contravenţional sau penal.

Apreciem că
entuziasmul

angajatorilor venit odată cu
modificările aduse
legislaţiei muncii în anul
2011 s-a diminuat în anii ce
au urmat. Este adevărat că
modificările din 2011 au
fost substanţiale,
reprezentând totodată paşi
importanţi spre o mai mare
flexibilizare a relaţiilor de
muncă, însă aprecierea
noastră, susţinută de
feedback-ul venit din
partea clienţilor, este că
sunt necesari paşi
suplimentari în acest sens.
Sunt necesare adaptări
legislative care să ţină pasul
cu dinamica pieţei muncii şi
ne referim în principal la
nevoia de reglementare a
“telemuncii”. Este cunoscut
faptul că România cunoaşte
o intensitate ridicată a
activităţilor în domeniul
tehnologiei informaţiei,
aceasta fiind principala arie
în care angajatorii

consideră utilă o asemenea
reglementare.

În ultimii ani
remarcăm că

judecătorii specializaţi în
litigiile de muncă sunt din
ce în ce mai bine pregătiţi,
aceasta fiind o tendinţă
extinsă a instanţelor, nu
doar la nivelul celor din
Bucureşti. De asemenea,
remarcăm că judecătorii
sunt din în ce mai interesaţi
de o analiză din perspectivă
obiectivă a cauzei, de
înţelegerea modelului de
business al angajatorului, în
special atunci când
analizează cazuri de
concediere ca urmare a
restructurării. cu toate
acestea, persistă încă în
rândul angajatorilor ideea
că, la nivel subiectiv, există
o empatie cu angajatul. 

Fiind vorba de
parteneri de dialog

social, este necesar un
echilibru de forţe între cei
doi actori. cu toate că, în
mod obişnuit, activitatea
sindicală pare mai intensă
datorită vizibilităţii mai
extinse, cu precădere în
mass-media, suntem de
părere că organizarea şi
intensitatea activităţii
patronale este similară. ce
se remarcă însă este că
organizaţiile sindicale par
să reuşească o mai bună
mobilizare, rapiditatea în
reacţii, cel puţin la nivel
public, fiind mai ridicată.
De cealaltă parte însă se
observă o implicare
susţinută a asociaţiilor
private, neînregistrate ca
organizaţii patronale (e.g.
camere de comerţ,

forumuri etc.), eforturile şi
ţintele acestora fiind
similare cu cele ale
patronatelor. 

anaMarIa corBescu,
Managing counsel, dentons

Departamentul de
Dreptul Muncii din

cadrul Dentons Bucureşti
reprezintă una dintre cele
mai longevive şi
respectabile echipe în
această arie de practică, cu
o experienţă ce acoperă
toate faţetele relaţiilor de
muncă, de la asistenţă
privind aspectele de
reglementare specifice în
acest domeniu (e.g., timp
de lucru, salarizare, condiţii
de muncă), la politici şi
reguli interne, negocieri
individuale sau colective,
proceduri disciplinare,
concedieri, relaţia cu
sindicatele sau alte organe
reprezentative ale
salariaţilor. De asemenea,
avocaţii tratează aspecte
din domeniul muncii
aplicabile în diverse
tranzacţii (fuziuni, achiziţii
ori alte contracte
complexe, de outsourcing,
joint-ventures, cercetare-
dezvoltare). 
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Volumul proiectelor de
dreptul muncii este
constant, însă, în funcţie de
transformările economice şi
sociale, conţinutul lor
variază. Dacă cu câţiva ani
în urmă predominau
concedierile colective ori
transferurile de
întreprinderi, astăzi
proiectele sunt mai
sofisticate şi au ca obiectiv
optimizarea şi
administrarea mai eficientă
a resurselor umane în
companii pentru a
eficientiza activitatea în
context transfrontalier sau
global.

Piaţa muncii din
România performează

mult mai bine decât în anii
precedenţi, aspect oglindit
şi în rata şomajului care se
află sub media UE, iar
legislaţia muncii este
centrată pe salariat şi are
ca scop protecţia acestuia.
Totodată, în urma reformei
din 2011, angajatorii au
dobândit mai multă
flexibilitate, în limitele
permise de cadrul legislativ
european. Lipsesc însă în
continuare politici socio-
economice ţintite,
coerente, pentru
incluziunea socială, anti-
sărăcie, care să sprijine
forţa de muncă, dar şi
servicii atractive pentru
angajatori.
Pe de altă parte, legislaţia
fiscală prevede măsuri mai
favorabile pentru micro-
întreprinderi sau anumite
profesii (e.g., ingineri
software), iar aici
considerăm că rezidă cu
adevărat facilităţile
acordate angajatorilor –

diminuarea taxelor asupra
relaţiilor de muncă, pentru
stimularea angajărilor.

În ţara noastră nu
există tribunale

specializate pe litigiile de
muncă, ci numai secţii sau
complete specializate în
cadrul tribunalelor şi
curţilor de apel. cu toate
acestea, gradul de
complexitate si de
predictibilitate a soluţiilor
instanţelor a crescut, iar
jurisprudenţa de dreptul
muncii constituie o
adevărată sursă de
informare pentru toţii
practicienii, alături de cea
europeană.

Aceştia sunt,
tradiţional, cei doi

poli ai relaţiilor colective de
muncă în România, la
nivelul cel mai înalt de
reprezentare, care în mod
normal ar trebui să se
întâlnească şi, în urma
negocierilor din consiliul
Economic şi Social, alături
de reprezentanţii societăţii
civile, să avizeze proiecte
legislative şi să semnaleze
fenomene economice şi
sociale care impun
elaborarea unor acte
normative noi. Au existat şi
există însă tensiuni între
cele două, posibil datorate
şi împrejurării că după
reforma legislativă din 2011
reprezentativitatea
acestora şi implicit
legitimitatea faţă de
membrii lor a trebuit să fie
reconfirmată. Apreciem că
s-au făcut şi se vor face în
continuare paşi importanţi
în acest sens, de ambele
părţi, însă este cert că cel

puţin deocamdată,
organizaţiile sindicale par a
fi mai determinate şi mai
active. Un alt punct de
remarcat ar fi şi că, la
nivelul companiilor,
interesul de a negocia
direct cu salariaţii proprii,
în condiţii de eficienţă
economică şi microclimat,
este mai mare decât acela
de a participa la un for
superior de acţiune sau
decizie, alături de alţi
angajatori.  

anca vătăŞoIu, 
asociat senior în practica
de dreptul Muncii a nndKP

Deşi adeseori a fost
numită „cenuşăreasa”

ariilor de drept, practica de
Dreptul Muncii din cadrul
NNDKP s-a dezvoltat în mod
constant şi este în prezent
un pilon important al firmei
noastre. Aspectele de
dreptul muncii au devenit
relevante nu numai într-un
context punctual, ci
reprezintă puncte cheie în
tranzacţii importante (spre
exemplu, în contextul unui
transfer de business). 
consultanţa acordată
clienţilor noştri a cunoscut o
evoluţie surprinzătoare de-a
lungul anilor. Avocaţii

specializaţi ai practicii de
Dreptul Muncii au dobândit
o experienţă vastă în
materie, confruntându-se în
fiecare zi cu proiecte extrem
de variate, atât din punctul
de vedere al subiectelor
tratate cât şi al gradului de
dificultate (printre care
negocierea de contracte
colective, transfer de
întreprindere, concedieri
colective, accidente de
muncă, litigii de muncă). 

Încercările de
flexibilizare a

legislaţiei muncii venite din
partea statului au fost
binevenite şi au avut un
impact pozitiv în mediul de
afaceri local. cu toate
acestea, pachetul legislativ
care guvernează relaţiile de
muncă rămâne în general
sever şi puţin prietenos, mai
ales pentru investitorii
străini care provin din
jurisdicţii cu o legislaţie a
muncii mult mai flexibilă. 

Ne bucură
deschiderea şi efortul

constant al judecătorilor
secţiilor de dreptul muncii
pentru înţelegerea
aprofundată a contextului
de business în care sunt
luate deciziile sau măsurile
faţă de salariaţi, precum şi
interpretarea aplicată şi, de
multe ori, flexibilă a legii.    

Deşi în ultimii ani am
perceput o uşoară

mobilizare a unor organizaţii
patronale, în continuare
acestea nu sunt suficient de
vocale pentru a contra ba -
lan sa forţa şi influenţa sin -
dicatelor şi a federaţiilor/
con federaţiilor sindicale. 
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ana Maria Plăcintescu 

În ultimii ani am
constatat o revigorare

a pieţei muncii din
România, aspect care s-a
reflectat şi în activitatea
departamentului de dreptul
muncii, atât printr-o
creştere a numărului
mandatelor, cât şi printr-o
diversificare a acestora.  
Mandatele cu privire la
concedieri determinate de
reorganizarea/reducerea
activităţii au avut o
tendinţă descrescatoare,
fiind înlocuite din ce în ce
mai mult în ultimii ani de
mandate privind
reorganizarea societăţilor
prin transferul de
întreprindere/active, în
contextul unor fuziuni,
divizări sau transferuri ale
unor segmente din
business. 
Pentru 2016 ne aşteptăm,
similar cu anii anteriori, la o
creştere a volumului de
activitate pe această arie
de practică, în condiţiile în

care lucrăm deja în mai
multe tranzacţii complexe
cu implicaţii şi pe dreptul
muncii. Pe lângă aceste
proiecte, departamentul
nostru asigură asistenţă în
activitatea curentă a unor
clienţi de renume,
majoritatea societăţi
multinaţionale, cu privire la
aspecte legate de contracte
individuale şi colective de
muncă, negocieri colective,
încetarea relaţiei de muncă
cu salariaţi din top
management, cercetări
disciplinare, proceduri de
necorespundere
profesională, flexibilizarea
programului de lucru,
munca la domiciliu, munca
prin agent de muncă
temporară, detaşarea
transfrontalieră etc.

Ileana Lucian

Este de notorietate
faptul că atât

legislaţia din România în
domeniul muncii cât şi
practica instanţelor de
dreptul muncii sunt pro-

salariat. În aceste condiţii
este dificil uneori pentru
un angajator să ia decizii cu
impact asupra salariaţilor
fără să îşi asume anumite
riscuri din perspectiva
dreptului muncii, în special
în situaţia reducerilor de
personal în contextul
reorganizării activităţii sau
în cazul concedierilor
pentru necorespundere
profesională. Aici intervine
rolul avocatului în vederea
minimizării riscurilor şi
găsirii celor mai bune
soluţii legale ţinând cont
de legislaţie, de practica în
do meniu şi nu în ultimul
rând, de nevoile business-
ului.
chiar dacă în ultimii ani
legislaţia muncii a suferit
modificări, unele dintre
acestea reducând birocraţia
excesivă şi aducând un plus
de flexibilitate în relaţiile
de muncă, încă se simte
nevoia adaptării legislaţiei
muncii la realităţile actuale,
aceasta şi datorită faptului
că redactarea limitativă a
unor prevederi legale
conduce în fapt la o
rigiditate excesivă în
aplicarea acesteia de către
instanţe şi autorităţi.

ana Maria Plăcintescu 

În general, activitatea
şi pregătirea în

domeniu a judecătorilor
care soluţionează dosare de
Dreptul Muncii este la
nivelul standardelor de
pregătire a magistraţilor.
cu toate acestea am
întâlnit în practică şi soluţii
“surprinzătoare” din punct
de vedere legal,
determinate de o rigiditate

excesivă în interpretarea
unor prevederi legale.

Ileana Lucian

Activitatea
organizaţiilor

patronale din România nu
este atat de vizibilă
comparativ cu cea a
organizaţiilor sindicale. De
asemenea, numărul
multinaţionalelor membre
în confederaţii sau federaţii
patronale este relativ
scăzut, multe dintre
acestea preferând să
activeze în cadrul unor
asociaţii ale investitorilor
care nu sunt organizaţii
patronale şi care
promovează, printre altele,
interesele comerciale şi
economice ale membrilor
săi.  

danIeLa gLădunea,
Managing associate, ntMo

Echipa de avocaţi
specializaţi în

problematica de Drepul
Muncii a NTMO SPRL, firma
de avocatură
corespondentă KPMG
România, asociată a KLegal,
oferă preponderent
consultanţă companiilor
multinaţionale,

ana MarIa PLăcIntescu, Partner şi ILeana LucIan, Partner,
Muşat şi asociaţii
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reprezentarea în faţa
autorităţilor, inclusiv a
Inspecţiei Muncii precum şi
a instanţelor judecătoreşti
de toate gradele, unde am
obţinut numeroase soluţii
favorabile pentru clienţii
noştri.
De asemenea, avocaţii
noştri sunt permanent
implicaţi în proiecte
complexe de asistenţă,
făcând echipă cu
consultanţii specializaţi în
ceea ce priveşte aspectele
de fiscalitate, administrare
personal şi salarizare,
privind mobilitatea
salariaţilor, proceduri de
imigrare, etc. 

Apreciem că legislaţia
muncii are nevoie de

reglementări care să
clarifice anumite zone “gri”,
precum şi să reglementeze
anumite aspecte, a căror
incidenţă în viaţa
companiilor este tot mai
mare, dat fiind progresul
tehnologic, de exemplu
munca la domiciu şi
telemunca (online şi
offline), etc.

În general, judecătorii
din cadrul secţiilor de

litigii de muncă fac eforturi
în direcţia unei
permanente specializări.
Mulţi dintre judecători sunt
prezenţe constante la
seminarii şi conferinţe,
precum şi în mediul 
online, acest demers fiind
apreciat de mediul de
afaceri. cu toate acestea,
practica este neunitară, se
utilizează anumite
“şabloane” în aprecierea
unor situaţii întâlnite în
practică. 

În opinia noastră
confederaţiile

patronale sunt mai puţin
vizibile comparativ cu
sindicatele, care sunt foarte
active în a face lobby pe
lângă instituţiile statului, în
vederea promovării
intereselor proprii.

MIhaI angheL, 
Managing associate. 
ţuca zbârcea & asociaţii

Avocaţii noştri de
dreptul muncii oferă

asistenţă juridică în
elaborarea de scheme de
management, pregătirea şi
negocierea contractelor
colective de muncă,
contractelor individuale de
muncă şi clauzelor specifice
(beneficii cuvenite
angajaţilor, angajamente
restrictive, planuri de
opţiuni oferite angajaţilor
etc.). Echipa firmei oferă
suport departamentelor
juridice şi de resurse
umane ale entităţilor
private şi publice atât în
ceea ce priveşte aspectele
de dreptul muncii rezultate
din activitatea curentă a
acestora, dar şi ca urmare a

unor fuziuni, achiziţii şi
privatizări, care generează
concedieri colective,
negocieri cu sindicatele,
ridică probleme privind
sistemul de securitate
socială etc. Departamentul
de dreptul muncii este
coordonat de Şerban
Pâslaru, cu o experienţă
juridică de 14 ani iar
avocaţii firmei sunt
implicaţi în activităţile
comitetelor de lucru ale
unor asociaţii şi organizaţii
interne şi internaţionale
precum European
Employment Lawyers’
Association (EELA),
Multilaw, Amcham etc.
Pe fondul crizei economice,
reducerea şi optimizarea
costurilor în majoritatea
industriilor au rămas
preocupări constante. În
acest context, numărul de
mandate aferente unor
proiecte de restructurare
de personal, externalizare
de activităţi şi concedieri a
înregistrat o creştere
semnificativă începând cu
anii 2009-2010. În prezent,
constatăm că cei mai mulţi
clienţi preferă, spre
deosebire de perioada
anterioară, să
implementeze planuri de
restructurare care implică,
în majoritate, concedieri
individuale. chiar şi în
aceste condiţii, mandatele
de acest tip continuă să
genereze volume
importante de muncă
pentru departamentul
nostru de dreptul muncii.
De asemenea, se
înregistrează uşoare
creşteri şi în ceea ce
priveşte tranzacţiile
aferente restrângerii

activităţii organizaţiilor,
repoziţionărilor,
regrupărilor şi
externalizărilor de
activităţi. În aceste cazuri,
principalele probleme de
drept sunt legate de
transferul şi protecţia
drepturilor salariaţilor.

Legislaţia din România
în domeniul dreptului

muncii este, în mare parte,
aliniată la legislaţia
relevantă din statele
membre ale Uniunii
Europene. Ne referim aici la
cele mai importante acte
normative care
reglementează relaţiile de
muncă în ceea ce priveşte
timpul de lucru şi timpul de
odihnă, durata normală a
programului de lucru,
protecţia salariaţilor în
cazul concedierilor,
protecţia salariaţilor în
cazul transferurilor de
întreprindere, dreptul
salariaţilor de a fi informaţi
şi consultaţi în legătură cu
aspectele care ţin de
desfăşurarea raporturilor
de muncă, dialogul social
sau sănătatea şi securitatea
în muncă. 
Un impact major asupra
legislaţiei muncii din
România l-a avut reforma
legislativă care a avut loc în
anul 2011, atunci când
codul muncii a fost
modificat în mod
semnificativ, iar legislaţia în
materia dialogului social a
fost practic rescrisă.
Scopul urmărit al reformei
legislative din anul 2011 a
fost acela de a asigura într-
o mai mare măsură
flexibilizarea raporturilor de
muncă. În opina noastră,
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acest scop a fost atins, cu
toate că modificările
legislative intervenite în
2011 au fost larg percepute
de către salariaţi sau liderii
organizaţiilor sindicale ca
slăbind nivelul de protecţie
de care salariaţii se
bucurau anterior anului
2011, atât în plan individual
cât şi colectiv. 
Dincolo de impactul mai
degrabă pozitiv asupra
mediului de afaceri din
România pe care l-a avut
reforma legislativă din
2011, rămân în continuare
destul de multe aspecte
reglemente deficitar sau
chiar contradictoriu. cu
titlu de exemplu, sunt de
notat contradicţiile
existente între prevederile
din codul muncii şi
prevederile din Legea
dialogului social cu privire
la termenele în care pot fi
contestate deciziile
unilaterale ale angajatorilor
sau contradicţiile din

cuprinsul aceluiaşi act
normativ, respectiv Legea
dialogului social, referitoare
la reprezentarea salariaţilor
la negocierea contractului
colectiv. 
Toate aceste inadvertenţe,
care încă se regăsesc în
legislaţie, sunt de natură a
crea dificultăţi angajatorilor
în derularea raporturilor de
muncă.  

În România există
instanţe specializate

de dreptul muncii. Aşadar,
judecătorii care
soluţionează dosare de
dreptul muncii sunt, sau cel
puţin ar trebui să fie,
specializaţi în legislaţia
muncii. 

Numărul angajatorilor
mari din România

reprezentanţi în cadrul
unor confederaţii patronale
reprezentative la nivel
naţional rămâne unul
relativ scăzut. Pe de altă

parte, există o serie de
asociaţii profesionale la
care aderă patroni din
diverse sectoare de
activitate, care nu-şi
revendică titulatura de
patronat şi care preferă să
îşi urmărească interesele
pe diverse canale, precum
mass media sau activităţi
specifice de lobby.
Influenţa patronilor,
indiferent de forma de
organizare sau asociere, s-a
manifestat destul de
pregnant în contextul
modificărilor legislative
intervenite în anul 2011.
Pachetul legislativ adoptat
atunci a reaşezat balanţa
de forţe existentă până la
acel moment între
organizaţiile sindicale şi
angajatori, eliminarea
contractului colectiv de
muncă la nivel naţional
reducând în mod
semnificativ influenţa
organizaţiilor sindicale în
reglementarea relaţiilor de

muncă în România. 
Pe de altă parte, un proiect
de modificare a codului
muncii propus de
organizaţiile sindicale a fost
deja adoptat tacit de Senat
la sfârşitul anului trecut,
aflându-se în prezent pe
masa de lucru a
deputaţilor, camera
Deputaţilor fiind camera
decizională. În măsura în
care proiectul de
modificare a codului muncii
propus de sindicate va fi
adoptat şi de camera
Deputaţilor, cadrul
legislativ va reveni, în mare
parte, la forma anterioară
anului 2011. 
Proiectul de lege a generat
deja reacţii negative din
partea mediului de afaceri
şi din partea organizaţiilor
patronale care acuză că
iniţiativa legislativă
susţinută de organizaţiile
sindicale ameninţă
investiţiile şi locurile de
muncă din România. 

3

4



D
in această perspec tivă,
s-a desprins cu
uşurinţă concluzia că

nici cabinetul individual şi nici
corporaţia nu răspund
corespunzător aşteptărilor pe
care clienţii le manifestă din
ce în ce mai pregnant. În
actualul context social şi eco -
nomic, avocatul este chemat
spre proactivitate, flexibi -
litate, înţelegere deplină nu
doar a problemei juridice, ci
şi a obiectivului final
prefigurat de client şi, în cele
din urmă, ca o desăvârşire a

relaţiilor profesionale, o
înţelegere pluridisciplinară a
modului în care acesta se
poziţionează în societate, în
funcţie de specificul activităţii
sale. Pentru un astfel de
avocat, vocaţia profesiei este
esenţială.
“Pledăm, prin urmare, pentru
un parteneriat deplin cu cei
ce ne sunt clienţi,
îmbrăţişând principiul
justiţiei participative.
Raportul dintre client şi
avocat se caracterizează
printr-un dialog constant, pe

tot parcursul colaborării,
pentru a înţelege şi pentru a
ne face înţeleşi. Doar astfel,
într-un sistem social mimetic
faţă de superficialitatea
generalizată, reuşim să
răspundem esenţei nevoilor
clientului şi să ne întoarcem
la valorile perene, singurele
ce vor transcende această
perioadă de schimbări
intense”, subliniază Viviana-
Alexandra Boţoacă, avocat
partener.
„Întemeindu-se, între altele,
pe aceste principii, BcDA Law

Offices este calea de mijloc
dintre un cabinet individual şi
o societate de avocaţi, fiind
structura care, în prezent,
prin proactivitatea,
promptitudinea şi flexibi -
litatea serviciilor juridice, a
reuşit să fidelizeze într-un
interval scurt un număr
considerabil de clienţi”,
precizează Mihail Dinu.

ne ProPuneM să oferIM 
de fIecare dată MaI MuLt
decât se aŞteaPtă de La noI

„Obiectivele noastre sunt
simple şi atemporale. Ne
propunem ca prin fiecare
activitate juridică prestată,
fără deosebiri ce ţin de o
potenţială cuantificare
pecuniară, să oferim rigoarea
şi excelenţa neaşteptate.
Deşi poate părea paradoxal,
ne propunem să oferim de
fiecare dată mai mult decât
se aşteaptă de la noi. cei cu
aşteptări modeste vor fi
plăcut impresionaţi, însă
clienţii cu un standard ridicat,
obişnuiţi cu cele mai bune
servicii juridice, vor fi inva -
riabil cuceriţi. Aceste obiec -
tive se axează pe dezvoltarea
durabilă şi eficientizarea
afacerilor clienţilor, fiind
asigurate prin consultanţa şi
asistenţa juridică acordate la
fiecare pas, prin
reprezentarea clienţilor la
negocieri cu parte nerii sau
adversarii contractuali şi prin
soluţio narea litigiilor
existente”, remarcă Andreea
chirica.

cIne sunt PartenerII

BcDA Law Offices este
structura în care şi-au regăsit
idealurile trei parteneri
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Bcda Law offIces 
SAU „AVOcAţII cU VOcAţIE”
decizia de a constitui Bcda Law offices a fost grevată pe dezideratul comun de a reconfigura
serviciile juridice clasice. Partenerii fondatori au avut atât experienţa activităţii în cadrul
cabinetelor individuale, cât şi cea a exercitării profesiei în unele dintre cele mai mari societăţi de
avocatură autohtone. fiecare context a contribuit la conturarea unor abilităţi specifice, astfel încât
cei trei membrii fondatori au atins maturitatea necesară pentru înţelegerea problemelor cu care se
confruntă majoritatea clienţilor, în relaţia lor cu avocaţii. 



29APRILIE 2016 nuMaruL 8
www.LegaLMagazIn.ro LEGAL MAGAzIN

My offIce

fondatori, cu experienţe
profesionale diferite. 
Viviana-Alexandra Boţoacă şi-a
început cariera în „şcoala” Muşat
şi Asociaţii, activând în echipele
specia lizate în avocatura de busi -
ness şi arbitraj internaţional,
îmbinând pasiunea pentru drept
cu cea pentru limbi străine.
Ulterior, s-a alăturat echipei
Muşetescu, Stănculescu şi
Asociaţii, în cadrul căreia a
gestionat proiecte la nivel înalt
din domenii de nişă precum arme
şi muniţii, proprietate indus trială,
agricultură şi aeronautică. 
Andreea chirica are o experienţă
de aproape zece ani în calitate de
avocat pledant, activând atât în
cadrul cabinetului individual de
avocat, cât şi în sfera societăţii de
avocatură, unde a gestionat litigii
de amploare care presupuneau
abordări pluridisciplinare, în
domenii precum contenciosul
administrativ şi fiscal, civilul,
proprietatea intelectuală, achi ziţii
publice. De asemenea, nu îi este
străin nici domeniul penalului,
unde a asigurat asistenţa şi repre -
zentarea în special în cazul infrac -
ţiunilor din domeniul economic. 
În fine, al treilea partener
fondator al BcDA Law Offices,
Mihail Dinu, şi-a început cariera
ca avocat colaborator în cadrul
cabinetului de avocat corina-
Ruxandra Popescu. După mai bine
de cinci ani, dobândind
maturitatea necesară şi fiind
animat de provocări profe sionale
mai mari, a devenit avocat senior
în cadrul ţuca, zbârcea şi
Asociaţii, unde a activat ca avocat
litigant în soluţionarea diferen -
delor din domenii variate ale
dreptului civil. 
cunoscând şi recunoscând nevoia
unei schimbări în paradigma
avocaturii autoh tone, cei trei
parteneri fonda tori au părăsit
vechile forme de exercitare a

profesiei şi au întemeiat o
structură dinamică ce îi repre zin -
tă pe deplin – BcDA Law Offices.
BcDA Law Offices a luat naştere
atât din pasiunea pentru
avocatură, cât şi din dorinţa de a
îmbina experienţa şi cunoştinţele
aprofundate în domeniul juridic
ale celor trei parteneri fondatori,
în scopul de a oferi servicii
juridice exhaustive.
Devotamentul puternic şi
excelenţa manifestate în direcţia
profesiei de avocat au condus la
dedicarea totală a cunoştinţelor şi
experienţei dobândite pentru
asistarea şi reprezentarea cu
succes a clienţilor, în raporturi
juridice personale sau în sfera
dezvoltării afacerilor.
În prezent, BcDA Law Offices
oferă servicii juridice integrate
atât în ceea ce priveşte
soluţionarea litigiilor, cât şi din
prisma consultanţei juridice.
Această abordare bilaterală
explică acoperirea unor domenii
importante ale dreptului,
circumscrise sferei dreptului civil,
administrativ-fiscal, societar,
concurenţial, execuţional.
Principalele proiecte aflate în curs
de derulare au ca obiect soluţio -
narea litigiilor, arie prioritară în
care BcDA Law Offices îşi
propune să provoace şi să rede -
finească standardele inclusiv prin
permanenta aple care către nego -
cieri directe menite să optimizeze
timpul de soluţionare a litigiilor. 
“Intenţionăm ca în viitorul
apropiat să accentuăm şi să
dezvoltăm domenii precum
contenciosul european al
drepturilor omului şi dreptul
penal al afacerilor, sfere care
trebuie să fie integrate
corespunzător în practica viitoare
a BcDA Law Offices”, ne-a decla -
rat Viviana-Alexandra Boţoacă.

Mircea fica

un sedIu 
În care eLeMenteLe 
de arhItectură 
ŞI MoBILIer vIntage 
se ÎntrePătrund fIresc
cu tehnoLogIa 
ŞI desIgnuL Modern

„Pentru că scurtele
consideraţii ce preced
sunt cuprinse într-un
material intitulat „acasă
la... Bcda Law offices”,
trebuie să mărturisim
faptul că sediul actual
este rodul unor căutări
specifice. Întrucât Bcda
Law offices înseamnă
atât întoarcerea la
valorile clasice, cât şi
provocarea
standardelor în scopul
conturării unei
avocaturi „cu vocaţie”,
am dorit ca activitatea
noastră să se
desfăşoare într-un
sediu ce reflectă cele
două dimensiuni. astfel
fiind, în locaţia din
strada oslo, numărul 6
beneficiem de un sediu
în care elementele de
arhitectură şi mobilier
vintage se întrepătrund
firesc cu tehnologia şi
designul modern. am
optat, însă, pentru o
aplecare constantă
către artă, în sediul
nostru având surpriza
de a găsi, alături de
tablouri abstracte, un
şevalet ce a servit în
mod direct la crearea
lor. considerăm că acest
element decorativ are
un rol deosebit de
important, simbolizând
pe de o parte truda
artistului – petele de
culoare nu au fost
şterse – şi, pe de altă
parte, rezultatul final
reprezentat de
tablourile cu o profundă
tentă modernă
abstractă. asemeni
artistului, avocatul
trebuie să pornească de
la vocaţia către
excelenţă şi, trudind
aplecat deasupra
acestui „şevalet”
reprezentat de sistemul
juridic autohton, lăsând
în urmă „petele de
culoare” ce atestă
încercările sale, trebuie
să ofere posterităţii o
viziune proprie asupra
justiţiei şi echităţii”, a
evidenţiat Mihail dinu.

vIvIana-aLexandra Boţoacă, 
Partener fondator, Bcda Law offices

MIhaIL dInu, 
Partener fondator, Bcda Law offices

andreea chIrIca, 
Partener fondator, Bcda Law offices
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societatea dumneavoastră de
avocatură  este cea mai mare din
transilvania, având avantajul de a
putea rezolva dosare sofisticate,
într-un mod integrat. cu ce
provocări v-aţi confruntat în
ultimul timp?

Într-adevăr, societatea noastră
de avocaţi a înregistrat o

creştere continuă, atât din
punctul de vedere al consolidării
echipei de avocaţi, cât şi din
perspectiva portofoliului
clientelar. O echipă numeroasă
formată din avocaţi cu
experienţă, specializaţi în
diverse domenii ale dreptului, 
îţi oferă posibilitatea de a
gestiona cauze complexe, într-o

manieră profesionistă şi cu
maximă celeritate. Suntem
implicaţi în multe proiecte 
care necesită implicarea
colegilor cu specializări 
diverse, cum ar fi de exemplu
cauzele ce vizează posibila
săvârşire a unor infracţiuni de
evaziune fiscală.  
În astfel de cauze, pentru a
putea asigura clientului o
apărare eficientă, este
obligatorie colaborarea între
avocaţi specializaţi în drept
penal, drept fiscal şi drept
societar. În realitate, în
majoritatea cauzelor întâlnim
probleme juridice din domenii
diverse, care pot fi gestionate
mult mai eficient şi mai
avantajos pentru client dacă în
cadrul echipei de avocaţi se
regăsesc specialişti în acele
domenii.

creŞte InteresuL 
PENTRU SERVIcII 
JURIDIcE DE cALITATE
Interviu cu eugen constantIn Iordăchescu, Managing Partner, Iordăchescu &asociaţii

Exigenţele clien -
ţilor sunt în con ti -
nuă creştere, fapt
care deter mi nă în
mod evident o
creştere a cali tă ţii
serviciilor juridice
oferite de avocaţi.
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Judeţul cluj este unul dintre cele mai
prietenoase cu mediul de afa ceri.
cum au evoluat cerinţele clienţilor
care solicită asistenţă juridică?

Se remarcă o creştere a
interesului pentru servicii juridice
de calitate, oferite de
profesionişti ai dreptului. clienţii
sunt interesaţi să angajeze
avocaţi care pot să gestioneze în
condiţii optime problemele
juridice cu care se confruntă. Am
constatat că unul dintre cele mai
importante aspecte apreciate de
clienţi îl reprezintă comunicarea
permanentă în relaţia cu
avocatul, respectiv transmiterea
informaţiilor relevante în timp
real. Astfel, clientul nu pierde
contactul cu propria problemă
juridică, ci dimpotrivă, este
informat corect şi complet de
avocat cu privire la situaţia sa
juridică, fiind în măsură să ia
decizia cea mai potrivită. În
concluzie, putem spune că
exigenţele clienţilor sunt în
continuă creştere, fapt care
determină în mod evident o
creştere a calităţii serviciilor
juridice oferite de avocaţi.

au existat şi există numeroase
solicitări de modificare a codului
Penal şi a codului de Procedură
Penală, pentru ca aceste acte
normative să fie puse în acord cu
cerinţele curţii constituţionale.
cum apreciaţi impactul acestor
modificări asupra stabilităţii
sistemului juridic?  

cu siguranţă, noua legislaţie
penală a fost greu de „digerat”
de practicieni, incluzând aici şi
curtea constituţională se pare.
Trecând de elementele pozitive
aduse de noua legislaţie, este
evident că actualmente curtea
constituţională sancţionează prin
deciziile sale deficienţele în

respectarea standardelor
constituţionale – şi aici pot face
referire şi la dezincriminarea art.
6 din Legea evaziunii fiscale, care
a fost urmare a unei excepţii
invocate chiar de avocaţi din
cadrul echipei noastre. 
În opinia mea, este stringent
necesar ca legiuitorul să inter -
vină şi să opereze modificările în
cazul textelor declarate
neconsti tuţionale, căci la ora
actuală sunt dispoziţii care nu
mai există, iar instanţele le
aplică într-o manieră
„pretoriană”, ghidându-se după
considerentele deciziilor. Este
atribuţia legiuitorului să
intervină şi să prevadă norme
care să respecte indicaţiile
instanţei de contencios

constituţional. concluzionând,
cred că instabilitatea sistemului
este creată mai degrabă de
omisiunea legislativului decât de
indicaţiile curţii constituţionale. 

conduceţi filiala cluj a casei de
asigurări a avocaţilor. cum a
evoluat această organizaţie în
ultimii ani şi unde sunt investiţi
banii colectaţi?

Filiala cluj a casei de Asigurări a
Avocaţilor a avut în ultimii 10
ani o evoluţie pozitivă, în mod
constant, ţinta noastră, a
conducerii filialei, fiind
asigurarea tuturor condiţiilor
pentru ca membrii filialei să
beneficieze integral de
drepturile recunoscute de legea
de organi zare a profesiei,
statutul casei şi celelalte
reglementări legale. 
Filiala cluj, după Filiala
Bucureşti se numără printre
cele mai performante din
sistemul UNBR.  Rezultatele
financiare sunt promiţătoare şi
ne conferă siguranţa că viitorul
membrilor filialei este protejat.
Plasamentele sunt prudente.
Respectăm cu sfinţenie
principiile prudenţialităţii. Din
păcate, evoluţiile de pe piaţa
financiar- bancară din România
ne limitează sfera
plasamentelor, fiind tentaţi să
plasăm disponibilităţile
financiare, în majoritatea lor, în
titluri de stat. Oricum, privim cu
optimism spre viitor şi încercăm
să fim deosebit de atenţi cu
ceea ce se întâmplă în
economia României. Am avut şi
satisfacţii contribuind din plin la
realizarea noului sediu al
Baroului cluj şi al Filialei casei.
credem că putem privi cu
încredere spre viitor.

Mircea fica

Filiala Cluj, după
Filiala Bucureşti
se numără
printre cele mai
performante din
sistemul UNBR.
Rezultatele
financiare sunt
promiţătoare şi
ne conferă
siguranţa că
viitorul
membrilor filialei
este protejat.
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Î
ntr-un sistem axiologic,
cuvântul ,, libertate” nu
este doar o noţiune

abstractă.

De altfel,  sensul acestei
categorii  logico-filosofice
derivă din necesitatea de
exprimare  a omului în
general, fiind una din
valorile fundamentale  ale
omenirii, care se regăseşte
în conştiinţa  individuală,
alături de alte noţiuni
filosofice, cum ar fi viaţa,
sănătatea, dreptatea, etc.

În peisajul istoric, de-a
lungul mileniilor, noţiunea
de libertate a fost definită
într-o paletă largă, de la un
sens abstract la unul
concret – filosofii, literaţi şi
oameni politici, încercând să

dea o serie de semnificaţii
cuvântului.

,,caracteristica libertăţii este
dreptul de a vorbi deschis,
însă e greu de cunoscut
momentul oportun” -
enunţa Democrit (la
Stobaeus Flor.13,40) .

Tot în clasicimul lumii antice,
nu putea fi o neno rocire mai
mare pentru oamenii liberi
decât pierderea libertăţii
cuvântului.1

Dincolo de polisemia acestei
noţiuni, sensul juridic al
acestuia se regăseşte într-o
serie de tratate
internaţionale, norme
constituţionale şi legi, care
urmăresc să reglementeze
această libertate, în

multiplele ei forme de
manifestare umană.

ca o particularitate aparte,
întâlnim şi forma libertăţii

de exprimare a cărei valenţă
principală  o reprezintă
exprimarea cuvintelor.

Sorgintea religioasă a
expresiei este Biblia, unde
această sintagma îşi are
izvorul.

Libertatea de exprimare s-ar
traduce  prin cUVÂNT (care
este o formă de manifestare
a conştiinţei umane) iar
acest cuvânt, potrivit
scripturii a fost la Dumnezeu
(,,la început a fost cuvântul
şi cuvântul era la
Dumnezeu, iar Dumnezeu
era cuvântul”)2.

cu această expresie
sacrosantă încep toate
ritualurile masonice.

Revenind la sensul juridic al
expresiei libertatea de

exprimare, o regăsim
reglementată la art. 30 din
constituţia României
(publicată în Monitorul
Oficial  nr. 233 din
21.11.1991, revizuită prin
Legea nr. 429/2003).

În mod logic, acest text de
lege urmează reglementării
libertăţii conştiinţei (art. 29).

Desigur că sintagma
,,libertatea de exprimare” e
definită de alin. 1 al art. 30,
sub toate aspectele:
libertatea de exprimare a
gândurilor, a opiniilor  sau a
credinţelor şi libertatea
creaţiilor de orice fel, prin
viu grai, prin scris, prin
imagini, prin sunete sau prin
alte mijloace de comunicare
în public. Legiuitorul
garantează  inviolabilitatea
acestora.

De asemenea, cenzura este
interzisă.

Există totuşi limite ale
acestei libertăţi de expri ma re.
Astfel, prin lege se poate
impune mijloacelor de
comunicare mass media
obligaţia de a face publică
sursa  finanţării (art. 30, alin. 5).

De asemenea, libertatea de
exprimare, nu poate preju -
dicia demnitatea, onoarea,
viaţa particulară a persoanei
şi nici dreptul la propria
imagine (art. 30, alin 6).

desPre drePturI 
ŞI ProteJarea Lor PrIn Lege

autori : av. sorIn ardeLean şi av. constantIn-gaBrIeL radu

Motto: cu cât suntem mai liberi, cu atât vrem să fim mai liberi! (goethe, dIcht.12)

1Id. La Stobaeus, Flor.13,17  /   2Sfanta Evanghelie dupa  Ioan- Biblia Ortodoxa
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O altă limitare a libertăţii de
exprimare se referă la
interdicţia defăimării ţării,
naţiunii, îndemnul la război,
la ură naţională, de clasă
socială sau religioasă, la
separatism social, etc. (art.
30, alin.7).

În finalul articolului 30, la
alin. 8, se prevăd sancţiuni
generice (delictual-civile), cu
privire la responsabilitatea
pentru creaţia intelectuală, în
mai multe domenii literar-
artistice şi ale presei audio-
vizuale.

Toate aceste limitări se
regăsesc într-o serie de acte
normative pe care le vom
enumera succinct: Codul de

Procedură Civilă, Codul Penal,

Codul de Procedură Penală,

Legea nr. 504/2002, repu -

blicată, privind  Audio vizua -

lul, Legea  nr. 8/1996, repu -

blicată,  privind Drepturile de

Autor şi drepturile conexe,

Legea nr. 51/1995 privind

profesia de avocat, etc.

Nu ne vom opri la toate
aceste reglementări, întrucât
o abordare exhaustivă
presu pu ne o analiză amplă a
fiecărui text de lege, a
motivelor care au stat la baza
reglementărilor, a
consecinţelor pe care le
produc aceste reglementări,
eventual la  jurisprudenţa
creată în această  materie.

În mod strict, libertatea de
exprimare  a  avocatului  este
reglementată atât de  Legea

nr. 51/1995, republicată,
privind profesia de avocat,

cât şi de  Codul de Procedură

Civilă,  Codul Penal şi Codul

de Procedură Penală.

Astfel,  Codul de Procedură

Civilă configurează libertatea
de exprimare a avocatului în
formele de manifestare ale
prezentării părţilor în jude -
cată, a reprezentării judi ciare
în general, şi a obligaţiilor ce
decurg din aceste texte de
lege care reglementează
reprezentarea (art. 80, art.
83-89, art. 366- 387).

Apreciem că această
reprezentare judiciară,
administrarea probelor, este
o formă a libertăţii de
exprimare a avocatului pe
parcursul unui proces civil.

În cadrul procesului penal,
libertatea de exprimare a
avocatului se manifestă sub
forma unor drepturi şi
interdicţii, după cum
urmează: dreptul de a
consulta dosarul  (art. 94),
dreptul de a acorda asistenţă
juridică suspectului sau
inculpatului (art. 89, 90),
dreptul de a asista partea
vătămată, partea civilă şi
partea responsabilă
civilmente (art. 93), iar
sancţiunile se regăsesc la art.
88 care prevede
incompatibilităţi şi
reprezentarea unor părţi cu
interese contrare.

Deci libertatea de exprimare
a avocatului care izvorăşte
din textul constituţional
prevăzut de art. 30 se
configurează în  dreptul
comun sub forma unor

drepturi, libertăţi  dar şi
interdicţii.

Aşadar, interferenţele liber -
tăţii de exprimare a avoca -
tului cu secretul profesional
are caracter dialectic şi
aparent contradictoriu. În
realitate, sistemul de norme
care reglementează aceste
contradicţii,  libertatea de
exprimare a avocatului nu
are un caracter absolut fiind
limitat de sancţiunile care
reglementează secretul
profesional. Astfel, libertatea
de exprimare a avocatului,
potrivit reglementărilor
legale, Legea nr 51/1995,

republicată,  la art. 8-9 se
arată  că secretul profesional
are o natură publică, iar
obligaţia de a păstra secretul
profesional este absolută şi
limitată în timp, aşa că
avocatul nu poate fi obligat
să divulge secretul
profesional nici chiar de către
clientul său sau altă
autoritate sau persoană.

Sancţiunea nerespectării
acestei obligaţii este
prevăzută de art. 227 din
Codul Penal care
incriminează divulgarea
sceretului profesional,
definită ca fiind furnizarea
fără drept a unor date şi
informaţii privind viaţa
privată a unei persoane,
având drept consecinţă
producerea unui prejudiciu
acelei persoane, de către cel
care a luat cunoştinţă despre
aceasta, în virtutea profesiei
şi care avea obligaţia păstrării
confidenţialităţii a acestor
date. 

Art. 8 din Statutul profesiei

de avocat arată că secretul
profesional este de ordine
publică, iar avocatul este
dator să păstreze acest
secret cu privire la orice
aspect al cauzei. Excepţia
prevăzută de lege este doar
în cazurile în care avocatul
este urmărit penal (dar şi
atunci în legătură cu relaţia
profesională avută cu clientul
său), disciplinar, sau când
există o contestaţie în
privinţa onorariilor.

În aceste circumstanţe,
divulgarea secretului
profesional se face exclusiv
pentru necesităţi, strict în
apărarea sa.

Privind comparativ art. 8 alin.
5 din Statutul profesiei de

avocat în raport cu art. 227
din Codul Penal, se poate
observa că legiuitorul a
stabilit să definească în mod
diferit nerespectarea
secretului profesional în
sensul că în Statut această
constituie o abatere
disciplinară gravă iar în Codul

Penal, reprezintă o
infracţiune, care se pune în
mişcare la plângerea
prealabilă a părţii vătămate,
respectiv a clientului.

considerăm că neexistand
încă o practică judiciară
unitară, predictibilă şi
constantă, nici doctrina în
această materie nu este prea
bine definită în sensul
interpretării silogistice a
secretului profesional în
raport cu libertatea de
exprimare a avocatului.

caBInet de aVocat sorIn ardeLean
Str.Iuliu Maniu nr.32A, Birou 19, Braşov, jud. Braşov

Tel: 0722 480 950 / E-mail: avocat_ardeleanu@yahoo.com

caBInet de aVocat constantIn-gaBrIeL radU
Str.Lungă, Nr.4, Braşov, jud. Braşov

Tel: 0745.866.422 / E-mail: kgr.anwalt@gmail.com
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L
egea 53/2003 succesiv
modificată, completată
şi republicată

reprezentând codul Muncii
constituie cadrul legal în
privinţa raporturilor de

muncă. contractul individual
de muncă este un act juridic
bilateral, care se încheie în
formă scrisă, între o persoa -
nă fizică – salariatul şi de
regula, o persoană juridică –

angajatorul, relaţia de subor -
donare fiind de esenţa con -
trac tului individual de muncă.

În deplină concordanţă cu
prevederile codului Muncii,

contractul individual de
muncă cuprinde atât clauze
obligatorii, legale cât şi clauze
specifice, facultative, pe care
părţile le negociază în
conformitate cu interesele
lor. 

În conţinutul contractului
individual de muncă sunt
incluse elementele cu
caracter general şi
obligatoriu, prevăzute de art.
17 din codul Muncii
coroborate cu cele prevăzute
la art. 109 - situaţia
contractului de muncă la
domiciliu sau la art. 104 dacă
este vorba de un contract
individual de muncă cu timp
parţial.

clauzele specifice
reglementate cu titlu de
exemplu de către codul
Muncii în art. 20, sunt: clauza
cu privire la formarea
profesională, clauza de
neconcurenţă, clauza de
mobilitate şi clauza de
confidenţialitate. 

clauza de neconcurenţă îşi
găseşte consacrarea
legislativă în dispoziţiile art.
21-24 din codul Muncii. Prin
această clauză părţile convin,
respectiv salariatul se obligă,
ca după încetarea

contractului de muncă, să nu

presteze, în interes propriu

sau al unui terţ, o activitate

care se află în concurenţă cu

cea prestată la angajatorul

său, în schimbul unei

indemnizaţii lunare pe care

angajatorul se obligă să o

plătească pe toată perioada

de neconcurenţă. Această
clauză vizează exclusiv
perioada postcontractuală,
însă pentru ca aceasta să îşi

cLauza de neconcurenţă -  
cLAUză SPEcIFIcă LA cONTRAcTUL 
INDIVIDUAL DE MUNcă
autor: av. Ioana voIcu, voicu legal Partners
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producă efectele trebuie, fie să fi
fost prevăzută iniţial în contract,
respectiv la momentul încheierii
acestuia, fie ulterior pe parcursul
derulării sale, cuprinsă într-un act
adiţional. Fiind rezultatul
acordului de voinţă al ambelor
părţi, niciuna din părţi nu poate
renunţa în mod unilateral la
aceasta. 

Pentru o mai bună înţelegere a
acesteia şi pentru a îndepărta
discuţiile care pot apărea ulterior
între părţi, această clauză trebuie
să conţină anumite elemente
concrete, respectiv: 
enumerarea exactă a
activităţilor care îi sunt interzise
salariatului din momentul în care
încetează contractul de muncă,
cuantumul indemnizaţiei de
neconcurenţă lunare – care este
de cel puţin 50 % din media
veniturilor brute 
(este vorba de salariu, bonusuri şi
/sau alte prime) ale salariatului
din ultimele 6 luni anterioare
încetării contractului – această
indemnizaţie nu este de natură
salarială, ea reprezintă o
cheltuială făcută de angajator,
fiind deductibilă la calculul
impozitului pe profit şi se
impozitează la persoana fizică
beneficiară,
terţii în favoarea cărora se
interzice prestarea activităţii (este
de preferat menţionarea în clar a
companiilor concurente), precum
şi
aria geografică unde salariatul
poate fi în reală competiţie cu
fostul angajator. Aici este vorba
de indicarea clară a localităţii sau
a judeţului unde fostul salariat nu
va putea să îşi desfăşoare
activitatea. În cazul în care, într-o
astfel de clauză se regăseşte
menţiunea că unui salariat îi este
interzis să lucreze pe tot teritoriul
României, această clauză ar fi

nulă absolut, deoarece i s-ar
încălca salariatului însăşi dreptul
la muncă. Acesta nu poate fi
obligat să muncească în afara
ţării. Textul de lege se referă la
aria geografică, zona, unde
salariatul ar putea fi în
concurenţă cu fostul angajator.
caracterul acestei clauze trebuie
să fie unul rezonabil, să nu fie
abuziv. 

codul Muncii stabileşte o durată
maximă în care această clauză de
neconcurenţă să îşi producă
efectele, respectiv aceasta poate
opera pe o perioadă de maximum
2 ani, termen care curge din
momentul încetării raporturilor
contractuale. O astfel de clauză
nu operează în situaţiile în care
contractul individual de muncă
încetează de drept, în anumite
situaţii, potrivit art. 22 alin. 2 din
codul Muncii. De asemenea,
aceasta nu îşi produce efectele
atunci când încetarea contractului
a intervenit din iniţiativa
angajatorului pentru motive care
nu ţin de persoana salariatului. 

Printr-o astfel de clauză,
angajatorul nu poate interzice în
mod absolut exercitarea profesiei
de către un salariat sau a
specializării pe care acesta o are.
Scopul clauzei de neconcurenţă
este de a proteja interesele

economice ale angajatorului, nu
are ca scop interzicerea muncii a
unui fost salariat. 

cu toate că este o clauză nego -
ciată între părţi, aceasta poate fi
în anumite situaţii împovărătoare
pentru fostul salariat, căruia,
codul Muncii, îi permite sesizarea
instanţei de judecată pentru
diminuarea efectelor acesteia.

Legiuitorul în art. 24 din codul
Muncii a prevăzut şi situaţia în
care salariatul nu îşi respectă
obligaţiile asumate prin clauza de
neconcurenţă: acesta va putea fi
obligat la restituirea
indemnizaţiei şi dacă este cazul la
plata daunelor-interese pentru
prejudiciul produs. Bineînţes în
această situaţie, angajatorul
trebuie să se adreseze instanţei
de judecată, să probeze fapta
culpabilă a fostului angajat dar şi
prejudiciul care i-a fost cauzat.
Separat, fostul angajat ar putea fi
sancţionat şi în baza Legii
11/1991 privind combaterea
concurenţei neloiale, dar şi în
condiţiile Legii 21/1996 – legea
concurenţei. 

Pentru a minimaliza riscul apa ri -
ţiei unor situaţii neplăcute în
special în privinţa foştilor salariaţi
– cu funcţii de conducere şi
control – antreprenorii au
acordat şi continuă să acorde o
importanţă deosebită clauzei de
neconcurenţă. În ultimii ani, pe
piaţa muncii, ţinând cont de
creşterea concurenţei la nivelul
de conducere în cadrul unei
companii, practica negocierii unei
clauze de neconcurenţă a devenit
un aspect necesar pentru mulţi
antreprenori, fiind vorba în
primul rând de o măsură de
protecţie a acestora împotriva
faptelor concurenţiale ale unor
foşti salariaţi.

Printr-o astfel de
clauză,
angajatorul nu
poate interzice în
mod absolut
exercitarea
profesiei de către
un salariat sau a
specializării pe
care acesta o are.
Scopul clauzei de
neconcurenţă
este de a proteja
interesele
economice ale
angajatorului, nu
are ca scop
interzicerea
muncii a unui fost
salariat.
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doamna avocat, pentru
început, spuneţi-mi ce
reprezintă pentru
dumneavoastră profesia pe
care o practicaţi şi care sunt
valorile după care v-aţi ghidat
mereu în exercitarea acesteia. 

Profesia de avocat pentru
mine reprezintă un adevărat
miraj, o fascinaţie puternică,
un vis îndeplinit. 
Avocatura nu este o meserie,
ci o profesie, o  profesie
nobilă.  Dar,  dacă  ar  fi  să
mă  exprim  şi  mai  exact,
cred  că  pentru  mine
avocatura  este  un  mod  de
viaţă. Şi  cum viaţa  este  atât
de  complexă,  avocatura  îţi

aduce  şi frustrări, şi
insuccese, dar şi  satisfacţii
infinite  care  te fac  să  uiţi
supărările  de până  atunci. 
În  realitate,  avocatura
înseamnă  şi  sacrificii, şi
renunţarea la multe dintre
„plăcerile vieţii” normale. S-ar
putea  spune, la  o  prima
vedere,  că   avocatura, fiind
o  profesie  liberală, îţi  oferă
şi  libertate. Nimic  mai  fals.
când  te  dedici  acestei
profesii, întregul  timp  îţi
este  acaparat,  pentru  că
după  ce  clientul pleacă  din
cabinet  atunci  începe
munca  ta  de creaţie,  de  a
găsi  soluţia  cea  mai  bună,
de  a  fi  cu  adevărat  în

slujba  clientului.  Este  o
percepţie  falsă  şi  aceea că
îţi  poţi  face  programul
după  bunul  plac,  pentru  că
programul tău este făcut de
instanţe, de clienţi,  niciodată
nu  te  poţi  elibera  de
profesie.  De  aceea, cei care
si-au  ales această  profesie
o  fac cu pasiune. 
Satisfacţiile profesionale,
soluţia  bună  într-un proces,
contează mai mult  decât
onorariul  încasat  şi  bucuria
de  a  da  o  veste  bună  unui
client  mă  face să cred că mi-
am ales cel mai frumos "stil
de viaţă"!
Valorile  după  care m-am
ghidat  în  profesie  sunt, în

primul rând, cele legate de
profesionalismul cu care
abordezi fiecare cauză,
sinceritatea şi  onestitatea  în
discuţiile cu clienţii,
demnitatea şi respectul,  pe
care le impui  în  sălile de
judecată.

sunteţi prima doamnă aleasă
ca decan al Baroului argeş,
după ce această demnitate a
fost ocupată doar de către
bărbaţi, vreme de un secol şi
jumătate. ce anume credeţi că
i-a convins pe avocaţii
baroului să vă acorde acest
vot?

Faptul  că  sunt  prima
femeie  aleasă  decan  al
Baroului  Argeş  este  doar  o
statistică  şi  consider că, la
momentul la  care eu am
candidat  pentru  această
demnitate, mai  erau  foarte
multe  colege  cu  şanse
egale  cu  mine  de  a  fi
Decan  al  Baroului.  Vreau
sa subliniez  faptul  că
întotdeauna  am  apreciat  că
a  fi Decan  este  o  dem -
nitate  şi  nu  este  o  funcţie.
A fi  Decan  implică  foarte
multă  muncă, implicare,
curaj, dar, când  faci  acest
lucru  cu  tot  sufletul, nimic
nu este prea greu.
chiar nu ştiu ce  anume  i-ar
fi  putut  convinge  pe  colegii
mei  să îmi  acorde  votul  de
încredere, dar vreau să de -
monstrez la finalul man da tu -
lui  că  nu  s-au  înşelat când
mi-au  acordat  acest  vot. 

ce însemnătate are pentru
dumneavoastră acest vot de
încredere şi cum plănuiţi să
coordonaţi activitatea celor
374 de avocaţi ai Baroului
argeş?

Pentru  MIne  avocatura  
este  un  Mod  de vIaţă
Interviu cu LuMInIţa Ioana, decan Baroul argeş 
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Votul de încredere acordat
în anul  2015, la  data  la care
mi-am  început mandatul de
Decan este un vot care
implică din partea mea foarte
multe responsabilităţi. Dar
am  alături  de  mine  un
consiliu format  din  10
colegi  cu  care  am  o
colaborare  foarte  bună  şi
consider  că fiecare  lucru
bun,  fiecare  reuşită  nu
este  a mea,  ci  este  a
noastră,  pentru  că  efectiv
am  solicitat  participarea  şi
implicarea tuturor
consilierilor în fiecare dintre
problemele baroului. Tocmai
de aceea, fiecare consilier
are  responsabilitatea  unui
compartiment, a unui
segment  al  profesiei,  iar
când  avem  de  pregătit
acţiuni  care  implică  baroul
suntem  uniţi  cu  toţii. 
În fond, decanul  este  un
manager  şi  contează  foarte
mult  modul  în  care  ştie  să
îşi  coordoneze  consiliul
astfel  încât  fiecare  consilier
este  un prodecan în fapt.
Un decan  fără  un  consiliu
cu  viziune  şi  implicare  nu
va  putea  face  singur nimic
din ceea  ce  îşi  propune
pentru  corpul  avocaţilor.
Sunt convinsă că doar
împreună cu  un  consiliu
activ  şi  puternic vom putea
reda avocatului importanţa
ce o merită în înfăptuirea
actului de justiţie.

La începutul lunii mai se
împlineşte un an de când aţi
fost aleasă decan. cum a
decurs această perioadă şi ce
schimbări s-au produs în
avocatura argeşeană? 

Nici  nu  îmi  vine  să cred  că
a  trecut  aproape  un  an  şi

cred  că  a  fost  o  perioadă
relativ  bună,  fără  provocări
majore  pentru  profesia  de
avocat. Am  încercat  în
toată  această  perioadă  să
fac  ca  profesia  de  avocat
să  fie  cât  mai  vizibilă  în
societate, cât  mai  implicată
în  viaţa  socială. Dincolo de
provocările zilnice ale
profesiei, am  încercat  cu
colegii  mei  să oferim
societăţii  civile şi o  altă
imagine a corpului
avocaţilor.  În toamna  anului
trecut,  Baroul  Argeş  a
organizat  o  expoziţie  de
pictură  a  colegilor avocaţi,
expoziţie  care  s-a  bucurat
de  un  real  succes,
depunerea jurământului
tinerilor avocaţi stagiari  s-a
desfăşurat  la  Teatrul  Al.
Davila,  fiind  urmată de un
concert de muzică simfonică,
am organizat două
conferinţe profesionale care
au avut un impact extrem de
pozitiv în întregul corp  al
avocaţilor.
Încercăm  să construim  pas
cu  pas,  să  fim  vizibili  în
societate, să  ne  implicăm  în
acte  de  caritate,  încercăm
mai  bine  spus  sa  fim  demni
de  această  profesie  nobilă.

La 1 februarie 2016, conform
chestionarului de investigaţie
socio-profesională al unBr, în
Baroul argeş erau 11 avocaţi
stagiari. cum credeţi că va
evolua numărul debutanţilor în
profesie anii următori, ţinând
cont de cerere şi ofertă? 

Examenul de primire în
profesie este un examen
extrem de serios şi  dorinţa
celor care l-au conceput în
această manieră a fost aceea
de a asigura  o manieră

obiectivă  de  a  accede  în
profesie. Nu  spun  că  este
perfect.  Pentru că, personal,
eu cred, că  pentru a fi  un
avocat  bun  nu este
suficient   să  ştii  carte – îţi
mai  trebuie  „ceva”. Este
vorba despre acel „ceva”
care   te  face  special, care
îţi dă înţelepciunea de  a
vorbi  cu  oamenii,  de a le
înţelege  problemele, de  a te
implica în rezolvarea
problemelor clientului.  Sunt
convinsă  că  modalitatea
aceasta  de  examinare  a
testelor  grilă,  ne-a  privat  în
această  perioadă  de  nişte
tineri  care  ar  fi  fost  nişte
foarte  buni  avocaţi şi mai
accept  şi  ideea  că  dintre
cei  intraţi  în  avocatură  nu
toţi  vor  rămâne  în  profesie
-  pentru că deşi au
cunoştinţe temeinice de
drept, le lipseşte pasiunea
pentru  avocatură.
În  ultimii  ani,  numărul
celor  intraţi  în  profesie  a
fost  extrem  de  mic  în
Argeş.  Avem  11  stagiari
pentru  că  8  au  intrat  în
profesie  în  toamna  anului
2015 şi 3 în  anul  anterior.
Îmi  doresc ca în anii
următori  să  avem cât mai
mulţi tineri colegi, pentru că
Baroul  Argeş  este  unul
dintre  barourile  de  tradiţie
din  România.

În data de 25-26 martie 2016 a
avut loc congresul avocaţilor,
la care aţi luat parte. despre ce
anume s-a discutat şi la ce
concluzii s-a ajuns?

congresul  din  acest  an  a
fost  un congres  extrem  de
constructiv.  ce  s-a discutat
şi  concluziile  acestuia  sunt

deja  materializate  la
această  dată  în  hotărâri,
rezoluţii, apeluri care  sunt
deja publicate  pe  site-ul
UNBR. 
Un  singur  lucru  vreau  să
subliniez la împlinirea
primului an de mandat în
conducerea profesiei, cred că
cea mai importantă concluzie
a congresului avocaţilor din
acest an este aceea ca
democraţia profesională
funcţionează. 

cum găsiţi echilibrul între
viaţa personală şi cea
profesională? ce lucruri aduc
bucurie în viaţa
dumneavoastră, în afara
profesiei de avocat?

cu  eforturi  mari încerc să
găsesc echilibrul între viaţa
personală, pentru care mi-a
rămas, recunosc, destul de
puţin timp, şi cea
profesională. Mă  străduiesc
să  acord  la fel  de  multă
importanţă familiei  mele şi
sper  să reuşesc. Şansa mea
este că şi ceilalţi  membri ai
familiei mele sunt  atât  de
implicaţi  în  munca lor astfel
încât, deşi există extrem  de
puţin  timp  pentru  viaţa
personală, important este că
ştim  să ne  bucurăm  de  el.
În  afara  profesiei  de
avocat,  mai  am o  mare
pasiune. Pasiunea  mea  este
munca  în  clubul Rotary,
este  voluntariatul. cred  că
activitatea  în  cadrul clubului
Rotary, de  aproape  10  ani,
m-a  determinat,  mi-a  dat
curajul  şi  entuziasmul  de a
candida  şi  de  a  fi Decan  al
baroului  Argeş. 

titus gîrbea
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S
tructura şi evoluţia
costului forţei de
muncă şi ale

veniturilor salariale sunt
caracteristici importante
ale oricărei pieţe a forţei de
muncă, reflectând oferta de
muncă din partea
persoanelor fizice şi
cererea de forţă de muncă
din partea întreprinderilor.
Factorii de decizie s-au
concentrat pe combaterea
sărăciei şi a excluziunii
sociale, prin încurajarea
cetăţenilor să intre în
câmpul muncii. cu toate
acestea, dezbaterile politice
au început să abordeze şi
categoria „lucrătorilor cu

venituri salariale mici” ca
urmare a disparităţilor
salariale importante de la
nivelul UE, unde
aproximativ 12,1% din
angajaţi sunt expuşi riscului
de sărăcie şi de excluziune
socială. Drept consecinţă,
aceştia se confruntă cu
mari dificultăţi pentru a
menţine un set de
standarde de viaţă minime.
UE îşi propune să
promoveze egalitatea de
şanse, care implică o
eliminare progresivă a
disparităţii salariale de gen.
Articolul 157 la alineatul (1)
din Tratatul privind
Funcţionarea Uniunii
Europene  stabileşte
principiul egalităţii de

remunerare între femei şi
bărbaţi, pentru aceeaşi
muncă sau pentru o muncă
de aceeaşi valoare, iar la
articolul 157 alineatul (3)
este prevăzut temeiul
juridic al legislaţiei privind
egalitatea de tratament
între bărbaţi şi femei în
ceea ce priveşte munca. 
Strategia privind egalitatea
dintre femei şi bărbaţi
evidenţiază contribuţia
egalităţii de şanse între
femei şi bărbaţi la creşterea
economică şi dezvoltarea

durabilă, sprijinind
implementarea dimensiunii
referitoare la egalitatea de
şanse a Strategiei Europa
2020. În acest context, la 5
martie 2011, UE a lansat
pentru prima dată ziua
Europeană a Egalităţii
Salariale. Această dată nu a
fost aleasă întâmplător
deoarece, pentru a câştiga
acelaşi salariu mediu anual
ca cel al unui bărbat, o
femeie trebuie să lucreze
cu puţin peste două luni
mai mult decât acesta

(până la data de 5 martie a
anului următor).
Diferenţele de remunerare
între femei şi bărbaţi s-au
redus progresiv, iar în 2015,
ziua europeană a egalităţii
Salariale a fost sărbătorită
în data de 25 februarie!
Dar există în continuare o
diferenţă considerabilă
între veniturile salariale
medii ale bărbaţilor şi cele
ale femeilor la nivelul UE,
concept cunoscut în
general sub denumirea de
disparitate salarială de gen. 
cele mai mici diferenţe în
ceea ce priveşte
remunerarea medie între
sexe, au fost constatate în
Polonia, Italia, croaţia,
Slovenia, Malta, Luxemburg
şi România (acestea fiind
sub 10,0%).
cele mai mari diferenţe de

remunerare între femei şi
bărbaţi au fost identificate
în Estonia (29,9%), Austria
(23,0%), Republica cehă
(22,1%) şi Germania
(21,6%).

care sunt cauzeLe
dIferenţeLor saLarIaLe
dIntre BărBaţI ŞI feMeI

Există mai mulţi factori care
pot influenţa aceste
diferenţe de remunerare
între femei şi bărbaţi,
precum: diferenţele privind
ratele de participare la
forţa de muncă, diferenţele
privind ocupaţiile şi
activităţile în care tind să
predomine bărbaţii sau
femeile, diferenţele privind
măsura în care bărbaţii şi
femeile lucrează cu
jumătate de normă,
precum şi atitudinea
departamentelor de

fIscaLItatea 
forţeI de Muncă
de MIhaeLa adrIana antonevIcI, director general, hr star 2005 
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resurse umane din organismele
publice şi private faţă de
dezvoltarea profesională şi
concediile neplătite şi/sau
concediile de maternitate. 
Printre factorii care pot explica,
cel puţin parţial, diferenţele de
remunerare între femei şi
bărbaţi se numără segregarea
sectorială şi ocupaţională,
educaţia şi formarea,
sensibilizarea şi transparenţa,
precum şi discriminarea directă. 
Diferenţele de remunerare între
femei şi bărbaţi reflectă şi alte
inegalităţi – în special, partea
adesea disproporţionată a
responsabilităţilor familiale pe
care şi-o asumă femeile şi, prin
urmare, dificultăţile cu care se
confruntă în a concilia viaţa
profesională cu cea privată.
Multe femei lucrează cu
fracţiune de normă sau în
cadrul unor contracte atipice:
deşi acest lucru le permite să
rămână pe piaţa forţei de
muncă şi să-şi îndeplinească în
acelaşi timp şi responsabilităţile
familiale, acest lucru poate avea
o influenţă negativă asupra
remunerării lor, asupra
evoluţiei carierei sau asupra
perspectivelor de promovare şi
de pensionare.
Ştim cu toţii că veniturile
salariale brute reprezintă cea
mai mare parte a costului forţei
de muncă, dar ştim şi că în
costul forţei de muncă sunt
incluse atât remunerarea
angajatului (salariile în bani şi în
natură, contribuţiile sociale
plătite de angajatori), cât şi
costurile pentru formarea
profesională şi alte cheltuieli
(costurile de recrutare,
cheltuielile pentru
îmbrăcămintea de lucru şi
impozitele pe forţa de muncă,
considerate drept costuri ale
forţei de muncă din care se

scad subvenţiile). 
Aşadar, costul forţei de muncă
se compune din costurile
aferente salariilor, la care se
adaugă costurile nesalariale,
cum ar fi contribuţiile sociale
ale angajatorilor.
Procentul costurilor nesalariale
variază considerabil de la un
stat membru al UE la altul.
Procentele cele mai ridicate ale
costurilor nesalariale pentru
întreaga economie, conform
ultimelor date statistice
furnizate de INS,  s-au
înregistrat în Franţa (33,1%),
Suedia (31,6 %), Italia (28,2 %),
Lituania (28,0 %), Belgia (27,8
%) şi Republica cehă (27,1 %),
iar procentele cele mai scăzute

ale costurilor nesalariale pentru
întreaga economie s-au
înregistrat în Malta (6,9 %),
Danemarca (13,1 %), Irlanda
(13,5 %), Luxemburg (13,6 %),
croaţia (14,9 %) şi Slovenia
(15,7 %).
Totuşi, aceste date maschează
diferenţe semnificative între
statele membre ale UE, costul
orar al forţei de muncă fiind
cuprins între 3,80 EUR şi 40,30
EUR iar salariaţii  cu venituri
salariale mici sunt definiţi ca
fiind angajaţii care câştigă cel
mult două treimi din venitul
salarial orar brut median
naţional dintr-o anumită ţară.
Venitul salarial median
reprezintă valoarea astfel
determinată încât jumătate din
populaţie câştigă mai puţin
decât această valoare, iar
cealaltă jumătate câştigă mai
mult.
Salariul  brut acoperă
remuneraţia în numerar plătită
direct de către angajator,
înaintea deducerilor fiscale şi a
contribuţiilor la asigurările
sociale plătibile de către
salariaţi şi reţinute de către

angajator. Sunt incluse toate
sporurile, indiferent dacă sunt
plătite în mod regulat (al 13-lea
sau al 14-lea salariu, prime de
concediu, participare la profit,
indemnizaţii pentru concediul
neefectuat, comisioane
ocazionale etc.).
Salariul net este obţinut din
veniturile salariale brute şi
reprezintă partea de
remuneraţie pe care angajaţii o
pot păstra efectiv pentru a o
cheltui sau pentru a o
economisi. Faţă de salariul
brut, salariul net nu include
contribuţiile la asigurările
sociale şi impozitele, dar
include alocaţiile familiale.
Informaţiile referitoare la
salariul net completează datele
privind salariul brut în ceea ce
priveşte veniturile disponibile,
cu alte cuvinte, după
deducerea din sumele brute a
impozitului pe venit şi a
contribuţiilor la asigurările
sociale ale angajatului şi
adăugarea de alocaţii familiale
în cazul familiilor cu copii.
Alocaţiile familiale sunt
transferuri de numerar plătite
pentru copiii aflaţi în
întreţinere.

dIferenţe MaJore În ue

La începutul anului 2015,
conform informaţiilor oferite
de INS, salariul net anual al
unui celibatar care câştigă
100% din salariul mediu al unui
lucrător din economia
întreprinderilor, fără copii, a
variat de la 3.899 EUR în
Bulgaria, la 38.254 EUR în
Luxemburg. Aceleaşi două state
membre ale UE au înregistrat
cel mai scăzut (4.328 EUR),
respectiv cel mai ridicat
(52.041 EUR) venit salarial net
mediu pentru un cuplu

Strategia privind
egalitatea dintre
femei şi bărbaţi
evidenţiază
contribuţia
egalităţii de
şanse între femei
şi bărbaţi la
creşterea
economică şi
dezvoltarea
durabilă,
sprijinind
implementarea
dimensiunii
referitoare la
egalitatea de
şanse a Strategiei
Europa 2020. 

Printre factorii
care pot explica,
cel puţin parţial,
diferenţele de
remunerare între
femei şi bărbaţi
se numără
segregarea
sectorială şi
ocupaţională,
educaţia şi
formarea,
sensibilizarea şi
transparenţa,
precum şi
discriminarea
directă. 
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căsătorit cu un singur venit şi
cu doi copii.
În cazul unui cuplu căsătorit în
care ambii parteneri au un loc
de muncă (ambii câştigând
venitul salarial mediu),
Luxemburg a înregistrat cel mai
ridicat venit salarial net anual,
85.907 EUR în cazul unui cuplu
cu doi copii şi 78.386 EUR în
cazul unui cuplu fără copii;
Bulgaria a înregistrat cel mai
scăzut venit salarial net, 7.797
EUR, indiferent dacă cuplul are
sau nu copii.
Astfel, conform ultimelor date
INS, cifrele globale la nivelul UE
indică o creştere cu 4,8 puncte
procentuale între 2005 şi 2013
a factorilor de descurajare a
lucrătorilor cu venituri salariale
mici, celibatari şi fără copii, de a
obţine venituri mai mari,
întrucât o parte mai mare a
veniturilor acestora a fost
„pierdută prin impozite”, în
timp ce factorii de descurajare
pentru un cuplu căsătorit cu un
singur venit şi doi copii au
crescut cu 3,9 puncte
procentuale. În schimb, au
existat evoluţii foarte diferite în
rândul statelor membre UE. cea
mai pronunţată creştere (44,1
de puncte procentuale) a
proporţiei veniturilor salariale
care ar fi „pierdute prin
impozite” pentru un cuplu
căsătorit cu un singur venit şi cu
doi copii s-a înregistrat în
Republica cehă, în vreme ce în
Portugalia s-a înregistrat o
scădere cu 45,4 de puncte
procentuale.
Toate statisticile se bazează pe
o definiţie armonizată a costului
forţei de muncă. Nivelurile
costului forţei de muncă se
bazează pe cea mai recentă
anchetă asupra costului forţei
de muncă – cea din 2012- şi pe
o extrapolare bazată pe indicele

trimestrial al costului forţei de
muncă. ‘’Ancheta’’ asupra
costului forţei de muncă este
un studiu care se derulează din
patru în patru ani – deci
următoarea va fi în acest an-
2016- şi care colectează într-o
formă foarte detaliată date
privind nivelurile costului forţei
de muncă. Datele vizate de
procesul de colectare a indicilor
privind costul forţei de muncă
se raportează la costul orar
mediu total al forţei de muncă
şi la două categorii de costuri
ale forţei de muncă: salarii şi
indemnizaţii; contribuţiile
sociale ale angajatorilor precum
şi impozitele plătite, din care se
scad subvenţiile primite de
angajatori. Datele - defalcate
acoperă industria, construcţiile
şi serviciile cu excepţia
administraţiei publice, a
apărării şi asigurărilor sociale
obligatorii.
Datele privind veniturile
salariale mediane se bazează pe
veniturile salariale orare brute
ale tuturor angajaţilor (normă
întreagă şi jumătate de normă,
cu excepţia ucenicilor) care
lucrează în întreprinderi cu cel
puţin 10 angajaţi şi în toate
sectoarele economice,
exceptând agricultura,
pescuitul, administraţia publică,

gospodăriile private şi
organizaţiile extrateritoriale. 

forţa de Muncă InfLuenţează
decIsIv coMPetItIvItatea
fIrMeLor

Forţa de muncă joacă un rol
important în funcţionarea unei
economii. Din perspectiva
întreprinderilor, aceasta
reprezintă un cost (costul forţei
de muncă) care cuprinde nu
numai remuneraţiile şi salariile
plătite angajaţilor, ci şi costurile
nesalariale, în special
contribuţiile sociale plătibile de
către angajator. Astfel, ea este
un factor determinant pentru
competitivitatea întreprinderilor,
cu toate că, la rândul său, este
influenţată de costul capitalului
(de exemplu, dobânzile la
împrumuturi şi dividendele
pentru acţiuni) şi de elemente
netarifare precum inovarea şi
poziţionarea pe piaţă a
mărcii/produselor. În ceea ce
priveşte angajaţii, remuneraţia
pe care o primesc pentru munca
prestată, cunoscută sub
denumirea comună de salariu
sau venit salarial, reprezintă în
general principala lor sursă de
venit şi, prin urmare, are un
impact major asupra capacităţii
lor de a cheltui sau de a econo -
misi. În timp ce salariul/venitul
salarial brut include contribuţiile
sociale plătibile de către angajat,
venitul salarial net se calculează
după deducerea acestor
contribuţii şi a tuturor sumelor
datorate statului, cum ar fi
impozitul pe venit. Întrucât
valoarea impozitelor depinde, în
general, de situaţia gospodăriei
sub aspectul venitului şi al
componenţei, veniturile salariale
nete se calculează pentru mai
multe situaţii tipice ale
gospodăriilor.

hr star 2005

https://www.facebook.com
/ hrstar2005/info

e-mail:
hrstar2005@gmail.com,

0722747237 (vodafone)
0741242450 (orange)
0745033554 (telekom) 
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I
nvestigaţiile de dreptul
concurenţei devin tot mai
complexe şi

interconectate, pe măsură ce
din ce în ce mai multe
jurisdicţii îşi consolidează
cadrul de reglementare, iar
autorităţile de resort
colaborează tot mai strâns la
nivel internaţional. În acest
context, riscurile şi
implicaţiile de conformare
pentru companii sporesc.
cel mai recent raport privind
Tendinţele globale Anti-trust
publicat de clifford chance
identifică principalele teme
de interes pentru peisajul
concurenţial din 2016, pe
baza datelor statistice şi a
analizelor sectoriale şi multi-
jurisdicţionale.  
„Raportul confirmă ceea ce
anticipam acum câteva luni,
pornind de la tendinţele
identificate atât prin
activitatea noastră pe plan
local, cât şi din
jurisprudenţa europeană şi
a alor jurisdicţii la care avem
acces”, spune diana

crângaşu (foto), Senior
Associate şi coordonator al
practicii de dreptul
concurenţei în cadrul
clifford chance Badea.
„Vorbim tot mai mult
despre eforturi
multijurisdicţionale extinse,
mai multă vigilenţă în
activitatea M&A şi despre
rolul esenţial al programelor
de conformare în companii”. 

a scăzut vaLoarea
aMenzILor antItrust

La nivel european, devine
tot mai bine conturat
accentul autorităţilor pe
prevenţie şi clemenţă.
Astfel, valoarea amenzilor
antitrust centralizate pentru
2015 - 364,5 milioane de
euro – reprezintă mai puţin
de un sfert din totalul pe
2014. În acelaşi timp,
valoarea reducerilor de
amenzi în urma acordurilor
de clemenţă şi imunitate
agreate anul trecut cu
diverse companii a fost de
646 milioane de euro (faţă
de 2014, când au
reprezentat mai puţin de
jumătate), aproape două ori
mai mare decât valoarea
amenzilor finale acordate.
Această tendinţă este
susţinută, pe de o parte, de
vigilenţa sporită a

companiilor, precum şi de
stimulentele financiare
pentru informări oferite
autorităţilor cu privire la
eventuale fapte anti-
concurenţiale. 
Diana crângaşu adaugă:
„România a înregistrat, în
2015, primul caz de
investigaţie declanşată ca
urmare a unei aplicaţii de
imunitate, precum şi un
număr record de amenzi şi
solicitări privind procedura
tranzacţionării
(recunoaşterii; procedură
menită să încurajeze
companiile să recunoască
săvârşirea unei fapte
anticoncurenţiale în orice
moment pe parcursul
investigaţiei, pentru a
beneficia de o reducere a
amenzii)”. 

PrIMeLe 10 IndustrII
afectate de aMenzI

Primele 10 industrii
afectate de amenzi
(valoarea totală calculată ca
procent din cifra de afaceri
anuală a întregului sector,
la nivel global, pentru cele
mai importante state) sunt,
în ordinea importanţei,
potrivit datelor globale
centralizate începând cu
2004: produse minerale
non-metalice (sticlă,
ceramică, ciment, etc.) – cu
o pondere de peste 1%;
producţia de echipamente

electronice, calculatoare şi
produse optice; produse
chimice; echipamente şi
maşini grele; echipamente
electrice; industria
farmaceutică; industria
produselor de cauciuc şi
plastic; serviciile financiare
(cu excepţia industriei de
asigurări şi pensii);
producţia de haine şi
accesorii; industria
producătoare de băuturi. 
Primele zece industrii ca
număr de investigaţii
antitrust derulate în
prezent, în cazurile anunţate
public în statele considerate
pentru analiză sunt, în
ordine descrescătoare:
industria producătoare de
maşini şi componente;
serviciile financiare;
producţia de echipamente
electronice, calculatoare şi
produse optice; industria
alimentară; industria de
management al deşeurilor şi
reciclare; transportul
feroviar; transportul
maritim; industria chimică;
industria farmaceutică;
produse minerale non-
metalice. 
În România, investigaţiile de
concurenţă din ultimii au
vizat cu precădere industrii
precum energia,
telecomunicaţiile, retail-ul
alimentar, sectorul bancar şi
al asigurărilor, industria
farmaceutică, precum şi
sectorul de licitaţii publice. 

cLIfford chance: cONcURENţA - O TEMă GLOBALIzATă, 
PE FONDUL cOMPLExITăţII SPORITE ŞI A cOOPERăRII TOT 
MAI STRÂNSE ÎNTRE AUTORITăţI LA NIVEL INTERNAţIONAL 
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M
arile societăți
comerciale care își
desfășoară

activitatea pe teritoriul
Uniunii Europene vor trebui
să respecte o serie de
cerinţe de raportare publică
a sumelor supuse
impozitării în Europa, iar

procesul, ca atare trebuie să
fie cât mai transparent
posibil.
Propunerea lansată oficial
de comisia Europeană şi
dezbătută în cadrul sesiunii
plenare a Parlamentului
European de la Strasbourg
se bazează pe activitatea

comisiei de combatere a
evaziunii fiscale în rândul
societăților în Europa,
venind în completarea altor
propuneri vizând
introducerea schimbului de
informații între autoritățile
fiscale. Potrivit experţilor
acestei comisii, costul

total al pierderilor din
neîncasarea  veniturilor
fiscale pentru țările
membre ale UE este 
estimat la 50-70 miliarde 
de euro pe an.
Prin aplicarea acestor
propuneri, societățile
multinaționale europene
sau non-europene care își
desfășoară activitatea în
Uniunea Europeană și
înregistrează venituri
globale de peste 750 de
milioane de euro pe an vor
fi obligate să publice
informații esențiale cu
privire la locul unde obțin
profiturile și unde plătesc
impozitele în UE, defalcate
pe țări. În cazul societăţilor
non-europene, se solicită
totodată publicarea valorii
agregate, reprezentând

ue, În LuPtă cu evazIunea fIscaLă  
NOI NORME DE TRANSPARENță 
FIScALă PUBLIcă PENTRU 
SOcIETățILE MULTINAțIONALE DIN UE

de carMen dInu, corespondent Legal Magazin la Bruxelles
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impozitele totale plătite în
afara Uniunii.
Executivul european
consideră că această
propunere reprezintă un
sistem simplu și
proporțional de a spori
răspunderea marilor
societăți multinaționale în
ceea ce privește fiscalitatea,
fără a le afecta
competitivitatea. Sistemul
se va aplica în cazul a mii de
întreprinderi mari care
activează în UE, fără a
afecta întreprinderile mici și
mijlocii.
Pe de altă parte, comisia
Europeană doreşte să
introducă o serie de cerinţe
mai stricte în materie de
transparență pentru
activitățile desfășurate de
societățile comerciale în țări
care nu respectă
standardele în materie de
bună guvernanță în
domeniul impozitării.
comisia se va baza pe
Strategia sa fiscală externă
pentru instituirea, cât mai
rapid posibil, a primei liste
comune la nivelul UE a
acestor jurisdicții fiscale.
Printre principalele
caracteristici ale noilor
măsuri propuse se numără:
măsuri juridic obligatorii
de blocare a metodelor
celor mai comune folosite
de companii pentru a eluda
plata impozitelor;
o recomandare adresată
statelor membre, care
conține modalități de a
preveni abuzurile în ceea ce
privește tratatele fiscale;
o propunere către statele
membre de a pune în
comun informațiile fiscale
privind multinaționalele
care operează la nivelul UE;

acțiuni de promovare la
nivel internațional a bunei
guvernări în domeniul fiscal;
o nouă acțiune la nivelul
UE de alcătuire a unei liste a
țărilor terțe care refuză să
joace corect.
Împreună,  aceste măsuri
vor împiedica planificarea
fiscală agresivă, vor spori
transparența între statele
membre și vor asigura o
concurență mai echitabilă
pentru toate întreprinderile
active pe piața unică.
Potrivit vicepreședintelui
cE, Valdis dombrovskis

(foto), responsabil pentru
moneda euro și dialogul
social, "combaterea
evaziunii fiscale reprezintă o
prioritate de prim rang a
actualei comisii, iar
cooperarea strânsă între
autoritățile fiscale trebuie să
fie însoțită de transparență
publică". În opinia oficialului
european,  aceste măsuri
vor facilita accesul public la
informațiile privind
impozitele pe profit plătite
de grupurile multinaționale,
fără a se impune noi sarcini
asupra IMM-urilor și
respectându-se secretul de

afaceri. "Prin adoptarea
acestei propuneri, Europa își
demonstrează poziția de
lider în lupta împotriva
evaziunii fiscale", mai
spune Dombrovskis.
Informațiile respective (cifra
de afaceri, numărul
angajaților și natura
activităților) vor rămâne
disponibile pentru o
perioadă de cinci ani şi vor
trebui să fie prezentate
pentru fiecare stat membru
în care o întreprindere este
activă, precum și pentru
acele jurisdicții fiscale care
nu respectă standardele de
bună guvernanță în
domeniul fiscal (așa-
numitele paradisuri fiscale).
Propunerea a fost atent
calibrată pentru a se asigura
că nu vor fi publicate
informații comerciale
confidențiale. Această
raportare va contribui, de
asemenea, la eforturile
pentru o mai bună
cunoaștere a sistemelor de
impozitare ale statelor
membre și va ajuta la
identificarea lacunelor și a
neconcordanțelor existente,
ceea ce ar permite să se

înțeleagă mai bine cauzele și
consecințele evaziunii
fiscale a societăților.
Amintim că, în iunie 2015,
comisia a lansat o amplă
evaluare a impactului
eventualelor măsuri de
introducere a unor cerințe
de raportare publică
adresate societăților
multinaționale care își
desfășoară activitatea în UE.
Aceasta a presupus o
analiză aprofundată a
diferitelor opțiuni de
politică, precum și
consultări specifice, pentru
a se evalua obiectivele,
beneficiile, riscurile și
garanțiile pe care le-ar
prezenta o mai mare
transparență privind
impozitul pe profit. Prezenta
propunere este în
concordanţă cu procesul de
revizuire a Directivei privind
cooperarea administrativă,
asupra căreia au convenitcei
28 de lideri ai UE în luna
martie 2016, care prevede
ca anumite societăți
multinaționale să prezinte
autorităților fiscale din UE
raportări pentru fiecare țară
în parte. Această revizuire
pune în aplicare planul de
acțiune BEPS al OcDE,
aprobat de liderii G20 la
Antalya, în luna
noiembrie 2015.
Statele membre au la
dispoziţie un an
pentru transpunerea în
legislația națională
după intrarea directivei în
vigoare, respectiv de la data
publicării ei în Jurnalul
oficial la Uniunii Europene.
Noua directivă va trebui
transpusă în legislația
națională de către fiecare
din statele membre ale UE. 



Banca comercială Română (BcR) a finalizat
negocierile şi a semnat, la începutul lunii
aprilie 2016, un contract de închiriere cu
dezvoltatorul imobiliar Forte Partners,
pentru consolidarea unei părți din sediul
central în clădirea THE BRIDGE, cel mai nou
business park, situat în zona Grozăvești-
Orhideea.
Selectarea unei soluţiii adecvate a rezultat
dintr-o analiză riguroasă a ofertelor
imobiliare raportat la nevoile BcR, care își
desfăşoară activitatea în 15 sedii la nivel
central. Acest proces a început acum mai
mult de un an și a beneficiat de sprijinul şi
expertiză de calitate din partea Knight
Frank România, precum și de consiliere
juridică din partea NNDKP.  
În urma acestei analize, conducerea Băncii
comerciale Române a decis să consolideze
funcțiile centrale (bancă și subsidiare) în

două clădiri, ceea ce înseamnă că o parte
își va desfășura activitatea în clădirea
Bucharest Financial Plaza (BFP) din calea
Victoriei, în timp ce o altă parte se va
reloca în clădirea THE BRIDGE.
Termenul estimat de finalizare a clădirii
THE BRIDGE este septembrie  2017. 

cEc Bank se alătură
demersului inițiat de
Ministerul culturii în
vederea achiziționării
sculpturii “cumințenia
Pământului”, una dintre
cele mai importante
lucrări din opera lui
constantin Brâncuși. În
acest sens, banca oferă
posibilitarea efectuării în
mod gratuit de donații în
lei,  euro și usd, în
conturile deschise pe
numele Ministerului
culturii. 
Donațiile se pot realiza
atât în numerar, în cele
peste 1.000 de unități
teritoriale ale cEc Bank,
cât și prin virament
intrabancar și

interbancar. clienții
băncii pot efectua plățile
în lei și prin intermediul
serviciilor Internet
Banking cEconline,
Phone Banking TelecEc și

Mobile Banking cEc
Bank.
Subscripția publică are ca
obiectiv colectarea sumei
de șase milioane de euro,
sumă  ce se va adăuga
celor cinci milioane de
euro alocate de Guvernul
României pentru achiziția
sculpturii. 
“Prin implicarea în acest
proiect național, cEc Bank
continuă tradiția de
susținere și promovare a
valorilor românești,
contribuind la efortul
comun de protejare și
salvare a patrimoniului
cultural”, a declarat Radu
Grațian Ghețea,
Președinte Director
General cEc Bank.

avem un parc
auto foarte
îmbătrânit
În perioada 2008-2014,

numărul total de autovehicule
aflate în circulaţie în România a
crescut cu 21%, ajungând la 4,9
milioane de autovehicule, însă

cea mai mare parte a acestei
creşteri a venit din importurile

de maşini second-hand. În
prezent, trei sferturi din

autoturismele vândute în
România sunt second-hand,

arată o analiză recentă
efectuată de consultanţii Pwc

România.  
Astfel, vârsta medie a parcului

auto naţional a crescut de la
7,7 ani în 2008, la 12,9 ani în

2014, cu 4,6 ani mai mare
decât vârsta medie a parcului
auto din Uniunea Europeană.

În acelaşi timp, ponderea
autovehiculelor mai noi de 2

ani a scăzut de la 22% din
totalul parcului auto la doar

4%. 
Acest lucru poate fi explicat şi

prin majorarea vârstei
autovehiculelor second-hand

înmatriculate. De exemplu,
vârsta medie a vehiculelor

second-hand înmatriculate în
România este de peste 10 de ani.  

„constatăm că în ultimii 6 ani
de zile, de când formula taxei
de primă înmatriculare a fost

pusă în acord cu regulile
comunitare, parcul auto din

România a îmbătrânit simţitor,
astfel încât, continuând în

ritmul actual, vârsta medie a
parcului auto va crește la 14
ani până în 2020, ducând la

creşterea emisiilor poluante,
dar şi punând probleme de

siguranţa traficului”, a declarat
Daniel Anghel, Partener,
consultanţă Fiscală, Pwc

România, unul dintre autorii
analizei. 

cec BanK sprijină donaţiile 
pentru “cuminţenia Pământului”
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Bcr îşi consolidează sediile 
centrale de business din Bucureşti
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Unu din cinci români
utilizează cardul pentru plata
cumpărăturilor cu valori mai
mici de 10 lei, arată
rezultatele unui studiu
Mastercard, care a analizat
comportamentul de utilizare
a cardurilor în România. cele
mai uzuale plăți cu cardul
sunt de valoare mică, trei
sferturi dintre participanții la
studiu afirmând că, de regulă,
utilizează cardul pentru
achiziționarea unor
cumpărături de până la 75 lei.
Această tendință este
încurajatoare, arătând o
schimbare de mentalitate la
nivelul pieței locale: migrarea
dinspre numerar înspre
plățile electronice pare să-și
facă loc în comportamentul
de consum al românilor, dacă
luăm în considerare faptul că
85% dintre respondenți
afirmă că utilizează cardul

pentru plata cumpărăturilor
curente. De altfel, 4 din 5
români preferă cardurile
pentru că astfel evită să
poarte numerar asupra lor, în
timp ce 67% apreciază
uşurinţa cu care sunt
realizate plăţile în acest fel.
Potrivit studiului, cardurile
sunt tot mai des utilizate
pentru plata cumpărăturilor
cotidiene. În decembrie 2015,
numărul celor care efectuau
zilnic plăți cu cardul era cu
45% mai mare faţă de luna
martie a aceluiași an. Acest
rezultat indică o evoluție
îmbucurătoare la nivelul
pieței, susținută și de faptul
că ponderea românilor care
dețin un card bancar a fost în

creștere pe parcursul lui
2015, ajungând în luna
decembrie până la 95% în
rândul adulților care locuiesc
în zonele urbane din România
şi care folosesc internetul. 
“campaniile derulate de
Mastercard în România pe
parcursul anului trecut au
scos în evidență beneficiile
plăților cu cardul, atât pentru
consumatori, cât și pentru
economie, în ansamblu, și ne
bucurăm să vedem
rezultatele acestora - rate
accelerate de creștere, care
arată că tot mai mulţi români
îşi însuşesc comportamentul
de plată cu cardul. Ne-am
concentrat eforturile pe
educaţie financiară şi vom

continua să facem acest lucru
şi în campaniile de anul
acesta, concomitent cu
implementarea unor inovaţii
care să facă experienţa la
plată cât mai uşoară,
confortabilă şi rapidă”, a
declarat cosmin
Vladimirescu (foto), General
Manager al Mastercard
pentru România. 

Raiffeisen Bank a realizat un
profit net de 98 de milioane
euro în 2015, faţă de 113 de
milioane euro, cât înregistra
în 2014, influenţat în
principal de o uşoară scădere
a veniturilor şi anumite
cheltuieli nerecurente ale
anului 2015.
Valoarea totală a activelor
Raiffeisen Bank a ajuns la
6,95 miliarde euro, în
creştere cu 8% faţă de 6,41
miliarde euro, cât erau la
finele lui 2014. comparativ
cu aceeaşi perioadă a anului
precedent,creditele nete
acordate au crescut cu 5%.
cifra raportată de creştere a
creditelor este de 12%,
evoluţie influenţată de o
tranzacţie încheiată cu o
companie parte a Grupului

RBI, care a însemnat
preluarea unui portofoliu de
credite în valoare de
aproximativ 240 milioane

euro. În ceea ce priveşte
soldul depozitelor atrase de
la clienţi, deşi ratele
dobânzilor din piaţă s-au
aflat la niveluri reduse,
acesta au crescut constant
în 2015, cu 12% faţă de anul
precedent (depăşind cu
peste 30% creşterea
înregistrată la nivelul
sistemului bancar). În
consecinţă, raportul
credite/depozite a
înregistrat o valoarea de
81%, similară cu cea din
2014. capitalizarea băncii
este solidă, cu o rată de
adecvare a capitalului de
18,6%.
„Suntem mulţumiţi de
rezultatele obţinute în 2015
şi rămânem preocupaţi de
construirea unor relaţii pe

termen lung cu clienţii noştri.
Asta înseamnă că vom
continua să ne concentrăm
pe îmbunătăţirea
interacţiunii cu banca, în
sensul simplificării şi
transparenţei costurilor şi a
rapidităţii tranzacţiilor. Ne
propunem să fim cât mai
buni în ceea ce facem şi nu
mă îndoiesc că vom reuşi, ca
şi până acum, să creştem
profitabil şi echilibrat. Rămân
o problemă schimbările
legislative cu care ne
confruntăm în prezent şi care
pot avea un impact
semnificativ asupra activităţii
şi a rezultatelor noastre în
2016”, a spus steven van
groningen (foto),
Preşedinte&cEO Raiffeisen
Bank.

raiffeisen Bank - profit net de 98 de milioane euro

Plata cu cardul
este din ce în ce mai uzitată
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I
soLEx, din respect pentru
profesie! – Departamentul
consultanță

Așa cum v-am obișnuit în
edițiile anterioare cu privire la
furnizarea celor mai impor -
tante aspecte ale funcțiilor
principale din cadrul aplicației,
venim în continuare și cu
detalierea Departamentului
de consultanță, fiind unul
dintre cele mai mari beneficii
ale utilizării aplicației.
Aplicația isoLEx este creată nu
doar pentru a gestiona dosa -
rele de instanță, ci reprezintă
un instrument optimizat,
inclusiv pentru gestionarea
proiectelor de consultanță, fie
că sunt proiecte minore
(activități societare curente;
consultații punctuale, etc.)
sau că sunt de o anvergură
mai mare (proiecte care se
întind pe o durată mai lungă
de timp și/sau care presupun
o echipă de avocați și
personal auxiliar).

ManageMentuL ProIecteLor
Pentru echIPă

Proiectele de anvergură pre -
su pun, de regulă, implicarea
mai multor categorii de
personal: avocat responsabil;
avocați subordonați; personal
auxiliar. Sistemul de manage -
ment al unor asemenea pro -
iecte este prevăzut cu o serie
de funcționalități specifice
fiecărei categorii de personal,
cu drepturi specifice, în așa fel

încât să se asigure, în mod
eficient atât partea de
execuție, cât și partea de
comunicare, monitorizare,
control și validare.

de La : ManageMentuL
teMeLor/tasKurILor 
În Lucru

Fiecare utilizator are o listă de
teme în lucru, care se împart
în mai multe categorii presta -
bilite, cum ar fi: de consul -
tanță; aferente dosarelor
judiciare; administrative;
personale/private, etc. Toate
aceste teme au o serie de
informații (data creării, sca -
dența, persoanele implicate,
importanță, memento,
alarme, etc.) a căror
centralizare și prelucrare sunt
de natură a furniza o serie de
informații despre încărcarea
fiecărui utilizator în parte și a
modului de îndeplinire a
sarcinilor, cât și evidențierea
orelor lucrate pe tema
respectivă a fiecărui utilizator.

ManageMentuL
docuMenteLor

Una dintre funcțiunile
puternice ale isoLEx o
reprezintă modalitatea de
gestionare a fișierelor și
directoarelor/folderelor.
Astfel, aplicația asigură
preluarea, crearea,
versionarea, transformarea,
alocarea, mutarea, exportarea

și expedierea facilă a tuturor
documentelor, precum și
crea rea de structuri de folde -
re, în funcție de necesitățile
fiecărui proiect în parte.
Totodată, în anumite zone din
aplicație sunt create automat
o serie de foldere prestabilite
care s-au dovedit a fi uzuale
pentru echipa respectivă.

sIncronIzarea cu
MIcrosoft outLooK

Din experiență a rezultat că
activitatea de avocatură
presupune o comunicare
electronică activă cu clienții.
Astfel, isoLEx asigură conlu -
crarea activă cu Microsoft
Outlook, existând posibilitatea
atât a preluării în aplicație a
documentelor primite prin
poșta electronică, cât și
expedierea acestora direct din
aplicație prin intermediul
Outlook. Totodată, e-mail-
urile pot fi preluate și
transformate automat în
teme (concept specific isoLEx-
ului), fiind populate automat
majoritatea câmpurilor
specifice temei din isoLEx.

sIncronIzarea fInancIară
a ProIecteLor

Evidența onorariilor și a
cheltuielilor refacturabile
aferente fiecărui proiect în
parte este sincronizată cu
evidența financiară generală
la nivel de client, prin

raportare la onorariile din
contractul de asistență
juridică. Un proiect pe termen
lung poate fi facturat periodic,
orele alocate proiectului până
la data primei facturi fiind
resetate automat, urmând să
se centralizeze un nou calup
de ore pentru următoarea
factură.

Sistemul isoLEx este construit
pentru a eficientiza munca
întregii echipe, centralizând
orice document introdus de
către utilizatori și punând la
dispoziția fiecăruia toate
informațiile necesare. Baza de
date poate fi ușor accesată de
oricare dintre utilizatorii
aplicației, în măsura în care le
este acordat acest drept din
cadrul administrării, având
majoritatea informațiilor din
aplicație accesibile oricărui
utilizator, păstrându-se o
evidență clară a tuturor
modificărilor aplicate unui
document.
În cadrul  acestei aplicații, am
încercat și am reușit să
îmbinăm două noțiuni aflate
la poli opuși: simplitate și
complexitate, fiind integrat un
volum mare de funcții utile,
fără a-l aglomera și fără a
neglija experiența
utilizatorului.

Urmăriți edițiile următoare

pentru noi informații despre

sistemul isoLEX!

… din respect pentru profesie

DIN RESPEcT PENTRU PROFESIE! – 
DEPARTAMENTUL cONSULTANță
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F
ormația Sarmalele Reci
a concertat joi, 14
aprilie 2016, în sala

Teatrului de pe Lipscani, în
următoarea componență:
zoltán András (voce, pian,
acordeon), Emil Viciu
(chitară și mandolină),
Gabriel Drăgan (tobe),
Vlady Săteanu (chitară bas),
Mircea Laszlo Horvath
(claviaturi), Lavinia Săteanu
(vioară), Alexandru
Grăjdeanu (violoncel), Lucia
Răducanu (voce), Tereza
catarov (voce) şi Flaviu crişan
(invitat special, actor). 
La concertul acustic cu titlul
“cei mai frumoși din orașul
acesta” au participat peste
300 de fani.

rocK, BLues, Jazz, BaLade,
IMProvIzaţIe ŞI o
InteracţIune MInunată 
cu PuBLIcuL

Alături de Sarmalele Reci,
actorul Flaviu crișan, ca

amfitrion al spectacolului,
a însoțit parcursul muzical
recitând o selecție de
poezie lirică și epică,
improvizând împreună cu
membrii grupului și cu
spectatorii.
“Am prezentat în variantă
acustică cele mai iubite
balade și șlagărele cele mai
fredonate. Fanii și prietenii
au putut redescoperi
repertoriul Sarmalelor Reci
în noi sonorități.  Este un
spectacol de muzică,
poezie, teatru și
improvizație.
Reorchestrate pentru
chitară acustică, pian,
acordeon, vioară,
violoncel, cântecele noi și
cele vechi ale Sarmalelor
Reci respiră lirism, energie,
bucuria de a trăi”, ne-a
declarat zoltán András,
fondatorul, vocalistul și
liderul formației.
Trupa Sarmalele Reci a fost
înființată în anul 1993 și a
lansat opt albume: “țara
te vrea prost” (1995),
“Aurolac” (1996), “Bucate
alese” (1998), “Răpirea din
Serai” (1999), “Maniac”
(2001), “Vaca” (2003), “O
seară la Operetă” (2007) și
“Haos.ro” (2012).

sarMaLeLe recI  
AU DAT ÎN cLOcOT



Mediul 
de afaceri,
sub lupa consiliului concurenţei

teme de discuţie:
•reguli și proceduri de conformare
•tendințe privind operațiunile de concentrare economică
•componenta penală a dreptului concurenţei
•abuzul de poziţie dominantă și modalităţile în care acesta operează
•analiza acordurilor pe orizontală şi pe verticală
•avantajele politicii de clemență

Audienţa:
•directori juridici din companii românești și multinaționale din următoarele sectoare economice: 

telecom, energie, farma, automotive, financiar-Bancar, transporturi, construcții, fmcg; turism;
•avocați specializați în dreptul concurenței;
• reprezentanți ai autorităților de reglementare;
• mass-media

Pentru parteneriate şi înregistrare vă rugăm să contactaţi redacţia Legal Magazin

MihAeLA odică, Marketing Manager, Legal Magazin; tel.: 0740.370.294
mihaela.odica@legalmagazin.ro

MirceA FicA, senior editor, Legal Magazin; tel: 0732 903 216
mircea.fica@legalmagazin.ro

ediția a iii-a, 6 iunie 2016
CCIR Business Center, Amfiteatrul Al. I. Cuza

Eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Concurenței 

Noi reGLeMeNtări 
ÎN sectorUL eNerGetic

teme de discuţie:
•Strategia energetică națională și politicile publice în
domeniul energiei
•românia, pol energetic regional
•competitivitatea piețelor de energie
•Sustenabilitate ecologică și climatică
•Soluții pentru menținerea unui mixt energetic diversificat
și echilibrat
•Buna guvernanță corporativă în întreprinderile la care
statul este acționar majoritar;
•dezvoltarea mecanismelor de piață concurențială în
sectorul energetic;
•definirea conceptului de consumator vulnerabil și
consumator protejat;

•viitorul cadru legislativ al redevențelor în sectorul energetic
•tendințe în consultanța juridică și fiscală pentru sectorul
energetic

Audienţa:
•directori generali, directori de afaceri publice, directori
juridici și directori financiari din companii energetice
•furnizori ai companiilor energetice
•Bancheri, avocați, consultanți fiscali
•asociații patronale și profesionale din sectorul energetic
•Sindicate
•mediul universitar
•reprezentanți ai corpului diplomatic
•ong-uri de profil, mass-media

MihAeLA odică, Marketing Manager, Legal Magazin; tel.: 0740.370.294
mihaela.odica@legalmagazin.ro

MirceA FicA, senior editor, Legal Magazin; tel: 0732 903 216
mircea.fica@legalmagazin.ro

amfiteatrul alexandru ioan cuza, ccir Business center
12-13 mai 2016 
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