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EDITORIAL

Universul Juridic – 
18 ani

nul 2018 a fost un an
amestecat, cu multe
lucruri de făcut, cu
proiecte realizate într-

un timp extrem de scurt, cu
deadline-uri aparent greu de
susținut, dar și cu multe alte
provocări. așadar, nu ne-am
plictisit deloc.
am reușit să apărem, la început
de an, cu reeditarea anastatică
a lui dimitrie alexandresco și,
spre sfârșit de an, cu aceea a
lui ioan tanoviceanu. atunci
când nimeni, nici chiar noi, nu
mai spera, am reușit, totuși, să
publicăm primul volum al
„enciclopediei juridice
române” (literele a-c). am pus
sub semnul centenarului
aceste 3 proiecte. condițiile
grafice excelente, inexistente
pe piața de carte românească,
atenția la detalii, munca până
la epuizare le-au însoțit pe
fiecare în parte.
per ansamblu, cred că am
publicat în cadrul grupului
peste 450 de titluri, am
continuat să apărem cu cele
aproximativ 30 de reviste pe
care le edităm (la editura
universul Juridic și pro
universitaria), ne-am extins
puțin pe zona de evenimente,
abordând alte domenii
neexplorate până acum.

am adus alături colegi noi;
practic, publicațiile legal
magazin s-au alăturat Grupului
universul Juridic, urmând ca
lansarea oficială să o facem la
timișoara, în 26 ianuarie 2019,
în cadrul Balului avocaților.
sunt publicații care întregesc
portofoliul universul Juridic și
care abordează o latură de
marketing și jurnalistică, spre
deosebire de majoritatea
produselor pe care le realizăm
și care sunt de strictă
specialitate.
credem că în acești 18 ani pe
care îi împlinim în aprilie 2019
am atins o maturitate și o
poziție în piață care ne dau
posibilitatea să extindem puțin
zonele tradiționale în care am
activat până acum și să
abordăm și zone și domenii
care n-au fost în portofoliul
nostru. sigur că această piață a
marketingului în domeniul
juridic și poate chiar a
jurnalismului juridic este o
piață diferită de cea cu care
noi, juriștii, în general, suntem
obișnuiți.
chiar dacă alți colegi din piață
importă mărci și strategii din
străinătate, cred că, pe termen
mediu și lung piața aceasta
este totuși o piață a
publicațiilor românești. cred că

importarea unor modele și a
unor titluri străine este destul
de dificil de grefat în interiorul
mediului juridic românesc.
acest „majorat” pe care îl
aniversăm anul acesta este și
un moment de bilanț, un
moment în care încerci să vezi
ce s-a făcut, ce ai făcut, cum s-
ar putea corecta lucrurile mai
puțin reușite, cum ai putea
dezvolta lucrurile bune, dar,
mai ales, cu ce ai putea
provoca, pe termen mediu și
lung, domeniul în care activezi.
sunt încă zone neexploatate în
românia, sunt zone pe care la
universul Juridic ni le vom
asuma, pentru că piața și
dinamica cititorilor,
consumatorilor și, până la urmă,
așteptările acestora le impun.
Nu poți să ajungi la rezultate
pozitive și la reușita unor
proiecte fără ca mai întâi să ai
ideea respectivă, să încerci să o
realizezi și, implementând-o, s-o
adaptezi așteptărilor pieței.
un clasament pe care revista
Forbes îl face anual plasa
universul Juridic pe un onorant
loc 13 la nivel național în 2017.
dacă adăugăm și celelalte
edituri (pro universitaria,
evrika publishing, editura
Neverland), probabil că ne
situăm pe locul 7-8 în rândul

editurilor/grupurilor editoriale
românești. Nu e puțin lucru
pentru un grup editorial care
activează în special pe piețele
de nișă (carte juridică,
universitară, carte de
business/motivațională).
totuși, sunt eforturi, idei și o
muncă permanentă în acești 18
ani, care fac ca această poziție
să fie una câștigată cu eforturi
extraordinar de mari, cu o
disponibilitate extraordinară a
colegilor și autorilor, fără de
care orice idei și orice vis
editorial s-ar scufunda în
anonimat și ar rămâne la
stadiul de idei mărețe
nerealizate.
sigur că sunt proiecte și idei
noi pe care le vom materializa
în 2019 împreună cu aceiași
autori entuziaști, cu alții noi și
alături de un grup de colegi
care rămâne atașat zonei
editoriale juridice și nu numai.
mulțumesc autorilor și
colegilor care ne sunt alături
de mai mult sau mai puțin
timp. Fără contribuția și
colaborarea fiecăruia în parte
nu am fi ajuns aici!

Varianta integrală 
a articolului poate fi citită pe
www.universuljuridic.ro/
back-in-business-ii

de NICOLAE CîRSTEA, Publisher
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nul care abia a
început are, pentru
români, o mână lungă
și tremurândă, ce

toarnă pietre în bocancii în
care urmează a fi parcurs. va fi
un an mai tulbure și mai
tensionat, cu mai multe
întrebări decât răspunsuri, cu
provocări și temeri pe care
întreaga societate le va avea
de depășit. la rândul ei,
comunitatea profesiilor liberale
va transpira mai mult și mai
des, la unison cu cetatea.
din perspectivă politică, 2019
va fi un an complicat, cu două
runde de alegeri:
europarlamentare – în mai – și
cele prezidențiale – în
noiembrie sau decembrie.
prima încercare majoră a
puterii executive de la
București se consumă până la
sfârșit de iunie, când românia
are o responsabilitate în plus:
președinția consiliului uniunii
europene, pe care o exercită
timp de șase luni, începând cu
1 ianuarie. incomplet, criticat
vehement și asaltat de un șir
nesfârșit de urgențe din
economie și societate,
cabinetul dăncilă va face față
cu mare dificultate presiunilor
care se acumulează pe toate
planurile. și fiecare gafă,
ezitare și măsură dictată
strâmb va cântări greu în
mersul nostru comun spre mai
departe. 

2019 vine după un an care a
răvășit semnificativ mediul de
afaceri: 2018 a adus o
surprinzătoare ”revoluție
fiscală”, care a însemnat
mutarea contribuțiilor sociale
de la angajator la angajat, plata
defalcată a taxei pe valoarea
adăugată (split tva), noi
restricții pentru reducerea
costurilor finanțării etc.
Guvernul s-a gândit și s-a
răzgândit în repetate rânduri 
în privința impozitării firmelor, 
a scutirilor de impozit pe
veniturile din it, pe tema
salariului minim pe 
economie etc. 
a fost un adevărat șoc în mediul
de afaceri, care a culminat în
ultimele zile ale lui 2018 cu o
ordonanță de urgență ce a
validat un pachet de măsuri
fiscale care au înnegrit chipul
oamenilor de business și au
înroșit cotațiile bursiere. Noile
măsuri au surprins și
nemulțumit într-o proporție
covârșitoare pe toți jucătorii din
economie, începând cu băncile,
cu companiile din energie și
telecomunicații și terminând cu
fondurile de pensii administrate
privat. au răsunat vocile critice
ale comisiei europene, ale BNr,
ale camerelor bilaterale de
comerț, ale multinaționalelor și
sindicatelor, ale analiștilor și ale
contribuabililor lucizi, dar
incertitudinile au rămas
nerezolvate.

instabilitatea fiscală reprezintă
cea mai mare provocare a
anului în curs, sunt de părere
oamenii de afaceri chestionați
în cadrul keysFin Business
Focus 2019. potrivit datelor
barometrului,
impredictibilitatea legislației
fiscale va influența
semnificativ apetitul
investitorilor, atât români, cât
mai ales străini, pentru
deschiderea unor noi afaceri.
cele peste 800 de modificări
realizate anul trecut în
legislația fiscală, culminând cu
controversata ordonanță
privind „lăcomia”, au
influențat periculos percepția
investitorilor privind evoluția
economică a româniei în
2019. conform datelor celei
de-a iX-a ediții a barometrului
semestrial privind
perspectivele economiei, 82%
dintre oamenii de afaceri
chestionați de keysFin au
trecut incertitudinea legată
de fiscalitate pe primul loc în
topul provocărilor din 2019.
dincolo de fiscalitate, 64%
dintre cei chestionați se
așteaptă la o scădere a
investițiilor în economie, pe
fondul înrăutățirii perspec -
tivelor macroeconomice.
„2019 se anunță a fi un an de
standby pentru mulți dintre
investitori. lipsa de
predictibilitate a deciziilor
administrative, evoluția

pieței valutare,
constrângerile semnificative
din domeniul finanțărilor și
accentuarea crizei din piața
muncii vor influența în mod
semnificativ apetitul
investițional”, subliniază
datele cercetării.
potrivit respectivului
barometru, deprecierea
leului (prognozată de 43%
dintre respondenți), blocajul
financiar (36%), creșterea
prețurilor la utilități (27%) 
și criza de pe piața forței de
muncă (23%) au fost
menționate, de asemenea, 
pe lista principalelor riscuri
pentru economie. investitorii
au mai menționat la capitolul
riscuri pentru economie
conflictele de pe scena
politică și o posibilă 
agravare a situației
economice mondiale.
vor fi multe spețe juridice,
civile și penale, în care
avocații vor fi chemați să se
implice pentru a se face
lumină. În contextul unei
justiții fragile și mai oarbe ca
niciodată, misiunea breslei va
fi tot mai complicată și mai
stresantă. Într-o atmosferă
confuză, de luptă politică fără
scrupule și de supraviețuire
economică, vor fi multe pâini
de mâncat, în toate ariile de
expertiză juridică. dar miezul
lor va fi tare și, adesea, de
înghițit cu noduri.

2019, 
misie grea
de CRISTIAN PAVEL, redactor-șef

A
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Bună ziua, Domnule Decan
Avocat dr. Sergiu I. STăNILă!

Bună ziua dvs. și cititorilor
dvs.!

Baroul Timiș este unul dintre
cele mai active din România.
Care sunt principalele
provocări ale acestei instituții
în anul 2019?

În general, Barourile trebuie să
fie active, prin vocea
decanului și a membrilor
consiliului Baroului, în limitele
prevederilor legale și statutare
care reglementează profesia
de avocat. Barourile trebuie să
sprijine și să apere drepturile
și interesele legitime ale
avocaților săi, în principal,
trebuie să sprijine și să apere
profesia de avocat, în
subsidiar. „implicare” trebuie
să fie deviza sub care atât
decanul, cât și membrii
consiliului Baroului trebuie să
acționeze. altfel nu au ce
căuta în aceste demnități.
cred că au apus vremurile în
care organele profesiei aveau
doar un rol decorativ, bifau
sau nu participarea la ședințe
și enumerau în cv-uri aceste
calități. avocatul trebuie
protejat și trebuie lăsat să își
exercite profesia. acest
deziderat presupune deci un
Barou activ, un decan activ, un
consiliu al Baroului activ.

Avocatul este partenerul justiției,
nu dușmanul ei!
Interviu cu AVOCAT DR. SERgIU I. STăNILă, Decan, Baroul Timiș
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În această ordine de idei, începem,
iată, anul 2019. Nu mi-am propus
ceva în mod special pentru 2019,
exercitându-ne activitatea,
atribuțiile, pentru avocații din
Baroul timiș, în mod special, pentru
profesia de avocat, în general.

Baroul Timiș a organizat și
organizează o serie de conferințe și
evenimente de interes profesional
pentru avocați, cu participarea unor
nume consacrate ale vieții juridice
românești. Totodată, organizează o
serie de evenimente sociale în
interiorul profesiei. Care sunt cele
mai importante conferințe
planificate în acest an? 

așa este! din anul 2017, Baroul
timiș a reînceput să organizeze
asemenea manifestări, deosebit de
utile pentru corpul profesional. am
lipsit destul de mult de pe această
hartă a manifestărilor profesionale,
inadmisibil pentru un Barou, mai
ales în condițiile în care suntem al
treilea în țară, după București și
cluj, cu aproximativ 875 de avocați
activi. alături de unii colegi din
consiliul Baroului, care și-au
înțeles misiunea pentru care au
fost aleși, am organizat și
organizăm anual două conferințe
profesionale mari, în parteneriat
cu iNppa, Facultatea de drept din
cadrul universității de vest din
timișoara și, respectiv, cu
universul Juridic. 
Într-adevăr, la toate conferințele
organizate până acum ne-am
bucurat și am avut onoarea de a
avea ca oaspeți de seamă pe unii
dintre cei mai reprezentativi
teoreticieni și practicieni ai
dreptului. Nu voi face o
enumerare a acestora, pentru a nu
omite pe cineva. și în anul 2019
ne-am propus să organizăm cel
puțin o asemenea conferință, care
să se bucure de aceeași rezonanță
în mediul profesional.

În plus, începând cu primăvara
anului 2018, am demarat
organizarea unor evenimente
profesionale intitulate de noi
„cafeneaua Juridică”, al căror scop
constă în dezbaterea unor
probleme teoretice, analizarea
unor probleme practice de mare și
imediată actualitate, aceste
evenimente adresându-se unui
număr restrâns de avocați și
desfășurându-se efectiv în
cafenele, pentru a elimina unele
bariere de comunicare, întâlnite
poate în cadrul riguros al unor
conferințe științifice sau
profesionale. cafenelele Juridice
vor continua și în 2019, ajungând
în prezent la ediția a v-a.
Firește, membrii Baroului timiș au
acces la conferințele profesionale
organizate de celelalte Barouri, noi
popularizând aceste evenimente,
cu sprijinul doamnelor și domnilor
decani și al colegilor implicați în
organizarea lor.
anul 2019 va debuta însă, în acest
domeniu al evenimentelor
organizate de Baroul timiș, cu
ședința solemnă a consiliului
Baroului timiș, care va avea loc în
data de 25 ianuarie 2019.
evenimentul se află la a doua
ediție, după cel organizat în anul
2018, fiind dedicat depunerii
jurământului profesional de către
mai tinerii noștri colegi, avocații
stagiari, în cadru solemn. de
asemenea, vor fi premiați colegii
avocați din cadrul Baroului timiș,
care au obținut rezultate
deosebite la examenul de
absolvire iNppa, sesiunea
noiembrie 2018. vom avea
onoarea de a avea oaspeți la acest
eveniment reprezentanți ai uNBr,
reprezentanți ai unor Barouri de
avocați din românia, pe
reprezentanții instanțelor de
judecată din raza curții de apel
timișoara și ai parchetelor
arondate, pe reprezentanții

corpurilor profesionale cu care
avocatul interacționează în
exercitarea profesiei și pe
reprezentanții unor parteneri
economici din mediul de business
din județul timiș.
ședința solemnă va fi urmată, în
aceeași zi, de Conferința națională
de Drept penal al afacerilor, ediția
a iv-a, organizată de universul
Juridic cu sprijinul câtorva
parteneri, ediția de la timișoara
constituind o premieră națională,
fiind prima organizată în afara
Bucureștiului.
apoi, în data de 26 ianuarie 2019,
are loc Balul avocaților, o
manifestare tradițională deja, de
înaltă ținută. această serie de
manifestări este legată de
aniversarea, la data de 25 ianuarie
a fiecărui an, a zilei Baroului timiș,
atestat la 25 ianuarie 1875.
va urma un turneu național de
fotbal, dedicat avocaților din
cadrul Barourilor din românia,
organizat la timișoara la începutul
lunii aprilie 2019. apoi
evenimentele organizate cu ocazia
serbării, la data de 24 iunie 2019, a
zilei avocatului român sau cele
organizate cu ocazia serbării, la
data de 25 octombrie 2019, a zilei
avocatului european. Nu în ultimul
rând, evenimentele organizate de
Baroul timiș pentru a serba copiii
avocaților, cu ocazia crăciunului,
sau avocații pensionari din Baroul
timiș. de asemenea, vom duce mai
departe un frumos proiect,
intitulat corul avocaților, care s-a
bucurat de succes atât în interiorul
corpului profesional al avocaților
din Baroul timiș, cât și în societate.
anul acesta, în luna decembrie, va
avea loc al patrulea concert de
colinde, primele trei derulându-se
în fața unei audiențe care a umplut
până la refuz bisericile unde s-au
desfășurat. proiectul a fost inițiat
de colegul nostru, domnul avocat
paul ciucur, având scop caritabil.

Atunci când toți
magistrații,
judecători sau
procurori, și
toate organele
judiciare de
poliție vor
înțelege că
avocatul este
partenerul
justiției, și nu
dușmanul ei,
atunci actul de
justiție, din
această
perspectivă, va fi
perfect sau
aproape perfect.

„Implicare”
trebuie să fie
deviza sub care
atât Decanul, cât
și membrii
Consiliului
Baroului trebuie
să acționeze.
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Ați reușit să modernizați site-ul
www.baroul-timis.ro și să
creșteți nivelul de transparență
între Barou și avocați. Ce alte
măsuri administrative s-au luat
pentru a îmbunătăți activitatea
colegilor avocați?

am reconstruit website-ul
www.baroul-timis.ro, pentru
ca acesta să răspundă
dezideratelor urmărite.
Website-ul este în prezent un
element important de
identificare al oricărei entități,
de relaționare și de informare,
atât pentru membrii Baroului
timiș, cât și pentru justițiabili,
instanțe de judecată, parchete
sau alți terți. discutând cu
colegi avocați din Baroul timiș,
mai în glumă, mai în serios,
aceștia observau transparența
totală a activității Baroului
timiș, față de anii anteriori.
spuneau chiar că suntem prea
transparenți. revenind, este
firesc să fie așa, din motivele
pe care vi le-am expus mai sus.
este firesc ca membrii Baroului
să cunoască activitatea
consiliului Baroului timiș, a
decanului Baroului timiș,
precum și orice informație
care interesează profesia de
avocat. Noi publicăm ordinea
de zi a fiecărei ședințe,
hotărârile adoptate de
consiliul Baroului timiș, orice
comunicat sosește de la uNBr
sau iNppa, manifestările și
evenimentele organizate de
noi etc.
pe lângă website, membrii
Baroului timiș se bucură de un
acces exclusiv (username și
parolă individuale) la o
platformă internă, care
conține știri, informații și
facilități care interesează
numai profesia de avocat. În
cadrul acestei platforme,

fiecare avocat își poate calcula
cotele de contribuție datorate
bugetului casei de asigurări a
avocaților, bugetului baroului
și uNBr, poate genera și
transmite automat declarația
de venit lunar către caa Filiala
timiș și, nu în ultimul rând,
poate achita aceste cote de
contribuție, în oricare dintre
bugete, prin intermediul unei
aplicații, cu ajutorul cardului
bancar. Facilitatea există de
câteva luni, fiind utilizată de
tot mai mulți avocați din
Baroul nostru. tot în această
platformă, am dezvoltat o
aplicație care permite inițierea
și votarea electronică a unor
sondaje pe diverse teme,
precum și transmiterea
instantanee de documente în
orice format, de la un avocat
la altul.
peste toate acestea, evident,
încurajăm comunicarea între
Barou, organele profesiei, pe
de-o parte, și avocați, pe de
altă parte, prin mijloace
moderne de comunicare (e-
mail), pentru a scurta cât mai
mult timpul avocaților
petrecut în rezolvarea
problemelor administrative.
În cursul anului 2018 am
instalat în incinta palatului
dicasterial din timișoara, la
parter, poate cel mai modern
tablou al avocaților dintr-un
Barou din românia, care
funcționează pe un ecran tv
foarte mare, preluând datele
de identificare ale avocaților
(nume, prenume, titlu
științific, număr de telefon,
adresă de email) de pe
website-ul Baroului timiș și
oferind un cod Qr, care, odată
scanat cu un telefon mobil
performant, salvează automat
datele de identificare ale
avocatului în telefonul

respectiv. sistemul este dotat
cu o tastatură cu tehnologie
bluetooth, cu ajutorul căreia
se poate căuta un anumit
avocat din întregul tablou.
de asemenea, am renovat
spațiul deținut de Baroul timiș
în baza unui contract de
comodat, în incinta palatului
dicasterial din timișoara
(spațiile comune, spațiile
sanitare), organizând și dotând
o garderobă modernă, cu
spații de depozitare, cu acces
individual pe bază de cartelă
magnetică. tot pe aceeași
linie, am achiziționat și dotat
holurile palatului dicasterial cu
bănci și mese, care pot fi
utilizate de avocați, justițiabili
și orice persoană aflată în
incinta acestei clădiri. aceste
corpuri de mobilier au fost
achiziționate din fondurile
Baroului timiș și lăsate în
custodia instanțelor de
judecată care gestionează
palatul dicasterial. 

Serviciul de Asistență Juridică
(SAJ) funcționează acum printr-
un program electronic de
repartizare a oficiilor. Ce alte
avantaje conferă digitalizarea
avocaților din Barou?

da, organizarea și funcționarea
serviciului de asistență
Juridică din cadrul Baroului
timiș, reglementate prin lege,
statut, regulamentul-cadru
pentru organizarea,
funcționarea și atribuțiile
serviciilor de asistență
judiciară ale barourilor,
adoptat prin hotărârea nr. 180
din 17 decembrie 2016 a
consiliului uNBr și, respectiv,
regulamentul de organizare și
funcționare a serviciului de
asistență Juridică (saJ) în
Baroul timiș, sunt gestionate

printr-un program informatic,
oferit de colegii din Baroul
dolj, cărora le mulțumim. 
programările se realizează
aleatoriu, dintre avocații
înscriși în registrul de
asistență Judiciară, pe baza
opțiunilor acestora. În
momentul desemnării unui
avocat, în baza adresei
comunicată de instanță,
parchet sau de către organul
de poliție, programul
informatic emite automat o
împuternicire avocațială și o
transmite prin e-mail
avocatului desemnat și
organului judiciar solicitant,
care se îngrijește să ajungă la
dosarul cauzei. totodată,
programul evidențiază sumele
încasate de fiecare avocat
înscris în registrul de asistență
Judiciară, noi reglementând o
limită maximă care, odată
atinsă, conduce la blocarea
automată a avocatului
respectiv de la programări
viitoare, până la momentul la
care limita respectivă este
atinsă de ceilalți colegi înscriși
în registrul de asistență
Judiciară. vom lucra, în
perioada care urmează, la
optimizarea acestui program
informatic, la conectarea lui cu
platforma internă, cu website-
ul Baroului timiș. de
asemenea, pe baza
experiențelor întâlnite, lucrăm
la modernizarea și adaptarea
permanentă a regulamentului
de organizare și funcționare a
serviciului de asistență
Juridică (saJ) în Baroul timiș.
În prezent, în cadrul Baroului
timiș se arhivează electronic
dosarele profesionale ale
tuturor membrilor Baroului,
aceștia urmând a avea acces
individual la ele, pe baza unui
username și a unei parole.
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aș include în cadrul noțiunii de
digitalizare baza de date juridice
www.universuljuridic.ro, care
conține studii de specialitate,
articole, practică judiciară,
achiziționată de Baroul timiș în
cadrul unui parteneriat cu editura
universul Juridic, la care, de
asemenea, fiecare avocat din
Baroul timiș are acces gratuit, în
baza unui username și a unei
parole. am fost primul Barou din
țară care am încheiat un asemenea
parteneriat, acum fiind la începutul
celui de-al treilea an și
propunându-ne dezvoltarea și
extinderea lui, în beneficiul
avocaților din Baroul nostru.
Nu în ultimul rând, Baroul timiș
pune gratuit la dispoziția avocaților
stagiari câte un program legislativ

informatic (basic, care conține
toate actele normative),
achiziționat în baza unui
parteneriat încheiat cu Wolters
kluwer. tot în baza acestui
parteneriat, avocații definitivi din
Baroul nostru își pot achiziționa
programul legislativ complet, la un
preț foarte bun, incomparabil mai
mic față de variantele existente pe
piața de profil din românia.

Cum apreciați colaborarea Baroului
Timiș cu celelalte profesii juridice
organizate în România?

Bună, însă există loc de mai bine.
trebuie să apreciez deschiderea de
care a dat dovadă conducerea
tribunalului timiș, care a inițiat o
serie de întâlniri profesionale între

reprezentanții corpului
magistraților, ai avocaților, precum
și ai altor profesii, experți contabili,
alți experți judiciari etc.
manifestările au loc trimestrial,
scopul acestora fiind acela al
identificării problemelor întâlnite în
desfășurarea activității profesionale
și găsirii și aplicării unor soluții
pentru remedierea acestora. există
disponibilitate de dialog și la nivelul
Judecătoriei timișoara, al
Judecătoriei sânnicolau mare, al
Judecătoriei deta, precum și al
altor organe judiciare,
nominalizând doar instanțele cu
reprezentanții cărora ne-am
întâlnit și am dezbătut asemenea
aspecte. am avut discuții și la
nivelul conducerii curții de apel
timișoara, încercând să punem

în opinia mea,
învățământul
juridic
universitar a
avut mult de
suferit și încă
suferă, odată cu
liberalizarea
accesului în
universități,
odată cu
introducerea
numărului
nelimitat de
locuri la
admitere.
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bazele unei colaborări
profesionale, în sprijinul
avocatului și al eficientizării
actului de justiție.
În această linie, de aproximativ
5 ani, Baroul timiș achită
salariul unui angajat care își
desfășoară activitatea în
incinta arhivei Judecătoriei
timișoara, scanând
documentele dosarului
electronic. probabil din luna
februarie 2019 vom mai
angaja încă o persoană cu
aceleași atribuții. dosarul
electronic este un mare câștig,
atât pentru avocat, cât și
pentru justițiabil, consultarea
acestuia din birou, din fața
unui computer, eliminând
timpul pierdut cu deplasarea
avocatului sau a justițiabilului
la arhiva instanței de judecată.
colaborăm, cum spuneam, de
5 ani cu instanțele de judecată
locale pe acest subiect.

Companiile și instituțiile
românești trebuie să-și educe
angajații, prin programe de
integritate în afaceri, coduri
interne de conduită și etica
muncii etc. Cât de importante
sunt acțiunile de prevenție,
care să determine reducerea
numărului de litigii și
degrevarea instanțelor? Ce rol
au avocații în acest program?

vă dau dreptate întru totul.
din păcate, o asemenea
conduită nu se regăsește decât
la nivelul marilor companii, la
nivelul multinaționalelor.
companiile mici fie nu își
permit costul acestor activități,
fie nu conștientizează riscurile
la care se expun. evident, dacă
semnarea unui contract,
derularea unor negocieri,
redactarea unor coduri de
conduită etc. ar purta girul

unui jurist, al unui avocat,
probabil că am putea discuta
de o prevenție în adevăratul
sens al cuvântului, care ar veni
la pachet cu scăderea
numărului de litigii de pe rolul
organelor judiciare.
există și o altă posibilitate de
informare, de percepere a
riscurilor unei anumite
activități economico-
profesionale, respectiv
organizarea de manifestări,
conferințe profesionale,
dedicate unor domenii de nișă
(cum este și cea care se
organizează la timișoara în
data de 25 ianuarie 2019,
despre care am vorbit mai sus)
la care pot participa
reprezentanți ai unor
companii, ai unor agenți
economici. În acest sens,
intenționăm să dezvoltăm și
asemenea parteneriate, în
scopul prezentării, informării
celor interesați despre riscurile
unei conduite, ale executării
unei obligații sau exercitării
unui drept, despre ideea de
răspundere.

Cum evaluați nivelul de
concurență/competiție
existent în prezent între
cabinetele și societățile de
avocatură care activează în
județul Timiș?

sunt mai multe ingrediente,
dacă vreți, în funcție de care
putem discuta această temă a
concurenței, a competiției
între avocații din Baroul
nostru. cum spuneam mai sus,
în timiș activează aproximativ
875 de avocați. marea
majoritate sunt organizați în
cabinete individuale, dar există
și un număr important de
societăți profesionale de
avocați ori cabinete grupate.

sunt mulți avocați, în special
cei mai tineri, care au pornit
asocieri profesionale,
înțelegând probabil că noțiuni
precum specializarea,
acoperirea unei raze teritoriale
mai mari, număr mai mare de
clienți, servicii profesionale de
calitate sunt specifice muncii
în echipă. din discuțiile purtate
cu colegii avocați, din numărul
relativ mare al avocaților care
participă la manifestările
profesionale organizate de
Baroul timiș, îmi dau seama că
nimeni nu neglijează
pregătirea și perfecționarea
profesională, studiul teoriei,
doctrinei, dar și al practicii
judiciare de specialitate.
un rol important îl are și
clientul, beneficiarul serviciului
prestat de avocat. dacă avem
în vedere un client cu un
anumit nivel de pregătire, un
client care conștientizează
ceea ce am amintit mai sus,
care desfășoară activitate de
prevenție la nivelul activității
pe care o conduce, el sau
compania sa, acest client va
aprecia calitatea serviciilor
avocațiale, nu neapărat
rezultatul procesului,
discutând de proces ca ultima
ratio.
clientul care vrea să câștige
procesul și nu neapărat să se
facă dreptate („într-un proces
toți vor să câștige, nimeni nu
vrea să se facă dreptate”
spunea foarte frumos și
elocvent un profesor în
facultate, plecat, din păcate, la
cele veșnice la începutul
acestui an) nu va aprecia
munca avocatului, ci doar
rezultatul. și atunci, evident că
nu putem discuta despre
concurență, despre
competiție, pentru că nu ne
putem raporta strict la

numărul de procese câștigate.
În fine, un element foarte
important în actuala perioadă
îl reprezintă onorariul și costul
unui proces. În condițiile
creșterii substanțiale a
cuantumului taxelor de
timbru, în condițiile
inexistenței unei grile de
onorarii minimale pentru
activitatea avocatului, în
condițiile creșterii celorlalte
costuri dintr-un proces
(onorarii experți), onorariul
avocațial poate determina, din
păcate, concurența, competiția
dintre avocați. dacă mă
întrebați, eu nu sunt de acord
cu această concluzie, deși este
o realitate. până la urmă,
avocatul este singurul care își
poate aprecia munca,
pregătirea, timpul alocat unei
activități, eforturile depuse,
compromisurile făcute în plan
personal, familial, pentru a
gestiona un proces, și numai el
poate stabili onorariul pe care
îl consideră potrivit pentru
activitatea sa. cuantumul
onorariului nu trebuie să
influențeze alegerea
avocatului, clientul care face
acest lucru o face din
considerente economice
probabil, nu din considerente
care țin de calitatea muncii
avocatului.

Sunteți și cadru didactic al
Facultății de Drept din cadrul
Universității de Vest din
Timișoara. Cum percepeți
interesul tinerilor pentru
profesia de avocat?

da, așa este, începând cu anul
1999, an în care am absolvit
studiile universitare și am
dobândit și calitatea de
avocat, sunt și cadru didactic
al Facultății de drept din
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cadrul universității de vest din
timișoara, în prezent având gradul
didactic de lector universitar.
În opinia mea, învățământul juridic
universitar a avut mult de suferit și
încă suferă, odată cu liberalizarea
accesului în universități, odată cu
introducerea numărului nelimitat
de locuri la admitere. acest lucru,
coroborat cu numărul foarte mare
de facultăți de drept din țară, care
generează în fiecare an câteva mii
de absolvenți de drept, constituie
un impediment în dezvoltarea unui
interes crescut al tinerilor studenți
pentru profesia de jurist, în
general, și pentru aceea de avocat,
în special.
din fericire, Facultatea de drept din

cadrul universității de vest din
timișoara se numără printre cele
mai apreciate instituții de
învățământ juridic superior din
românia, accentul punându-se
totuși pe calitatea actului de
învățământ, și nu pe cantitatea de
diplome eliberate. totuși, bazinul
de selecție al viitorilor studenți, al
viitorilor judecători, avocați, notari,
juriști este același pentru toate
facultățile, ceea ce poate
reprezenta un alt impediment.
examenul de admitere în profesia
de avocat este extrem de dificil, și
este foarte bine că este așa, ceea
ce constituie un alt impediment.
anual, în Baroul timiș, intră
aproximativ 25-30 de avocați

stagiari, cvasi-totalitatea lor
provenind din rândurile
absolvenților Facultății de drept
din cadrul universității de vest din
timișoara. acest număr, raportat la
un număr total anual de
aproximativ 200 de absolvenți,
indică un procent de circa 15%
absolvenți care acced anual în
profesia de avocat. procentul este
mic, mulți absolvenți comparând
profesia de avocat cu aceea de
magistrat, alegând ultima variantă
pentru că le conferă, probabil, mai
multă siguranță, mai multă
stabilitate.

Cum s-au integrat în profesie cele
mai recente promoții de stagiari?
Cum credeți că va evolua numărul
debutanților în profesie în anii
următori, ținând cont de cerere 
și ofertă?

aproape toți colegii care au
promovat examenul de admitere în
profesia de avocat, în fiecare an, au
încheiat contracte de colaborare și
formare profesională, exercitând
profesia de avocat. cred că sunt
bine integrați în profesie, atât
avocații coordonatori, cât și noi, cei
care ocupăm vremelnic demnități
în Baroul timiș, depunând eforturi
și venind în sprijinul lor. există și un
număr important de avocați
stagiari care au formulat cerere de
înscriere pe tabloul avocaților
incompatibili, întrucât au promovat
și examenul de admitere la iNm. În
ultimii ani, cel puțin în Baroul
timiș, cifrele pe care vi le-am
prezentat anterior sunt relativ
constante. avocatura nu mai este
de mult doar o profesie, este un
business, fiind influențată de
nivelul financiar, economic al zonei
la care ne raportăm. personal, cred
că viitorul este al formelor
asociative de exercitare a profesiei
de avocat, adaptate nivelului de
progres al societății și cerințelor

Avocatura nu mai
este de mult
doar o profesie,
este un
business, fiind
influențată de
nivelul financiar,
economic al
zonei la care ne
raportăm.
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clientului. aceste elemente vor
influența, în viitor, integrarea
tinerilor avocați în profesie. 

Cum vedeți activitatea Uniunii
Naționale a Barourilor din
România din ultimii ani și ce
măsuri considerați că ar trebui
să ia conducerea acestei
instituții pentru a reprezenta
mai bine avocații în relația cu
autoritățile statului?

Fac parte din consiliul uNBr,
în calitate de decan al Baroului
timiș, începând cu luna
decembrie 2016. până la acest
moment, am participat la două
congrese, fără a cunoaște
foarte mult din activitatea
uNBr.
citesc toate informațiile care
sunt transmise de uNBr, le
aduc la cunoștința avocaților
din Baroul timiș. particip la
toate ședințele consiliului
uNBr, precum și la manifestări
la care prezența mea este
necesară.
am remarcat o ușoară
plafonare, să spunem, între
membrii consiliului uNBr, unii
dintre ei ne(mai)fiind
interesați în a aduce o
contribuție la dezvoltarea
profesiei de avocat,
mulțumindu-se să participe
pasiv la ședințe, și atât. În
acest sens, alături de alți
colegi, am propus și susținut
câteva modificări legislative și
statutare, în ceea ce privește
alegerea membrilor consiliului
uNBr de către adunările
Generale ale Barourilor, nu de
către congres. delegații la
congres nu cunosc
reprezentanții altor Barouri, cu
excepția Baroului din care
fiecare delegat face parte,
neputând astfel exprima un
vot în deplină cunoștință de

cauză, un vot care să genereze
reprezentativitate, asumare. 
s-au făcut câțiva pași, mici,
urmează și alții. cred cu tărie
că profesia de avocat are
nevoie de o reformă, are
nevoie de o lege rescrisă, cu
păstrarea drepturilor câștigate
și deținute în prezent și cu
extinderea altora, toate
acestea pentru a contribui la
împlinirea dezideratului
avocatul este parteNer
iNdispeNsaBil al Justiției.
cred cu tărie că avocații
români trebuie să se implice în
organizarea profesiei de
avocat, măcar prin alegerea
unor reprezentanți în cadrul
organelor profesiei, care să
lucreze pentru binele
profesiei, dacă nu prin
implicarea directă și
nemijlocită în organele
profesiei. profesia de avocat
are nevoie de norme clare,
neinterpretabile, care să
protejeze avocatul.
apreciez eforturile depuse de
membrii organelor de
conducere ale profesiei, care
lucrează și conlucrează pentru
adaptarea și modernizarea
profesiei de avocat. apreciez,
în acest sens, programele
europene accesate de uNBr,
înființarea registrului
electronic al actelor întocmite
de avocați prevăzute de art. 3
alin. (1) lit. c) și d) din legea
nr. 51/1995, a registrului
electronic al evidenței
patrimoniului de afectațiune al
avocaților, programele
legislative puse la dispoziția
avocaților, celelalte
funcționalități ale contului
avocatului de pe website-ul
www.unbr.ro.
la acest nivel însă ar trebui să
fim mai bătăioși, să ne apărăm
drepturile și interesele

legitime, să milităm pentru ca
nemulțumirile avocaților din
țară, multe dintre ele legitime,
fără a le enumera aici, pentru
că nu este nici locul, nici
momentul, să nu se mai
regăsească în viitor.

Cum apreciați calitatea 
actului de Justiție (Tribunale,
Judecătorii, Curți de Apel, 
înalta Curte de Casație și
Justiție) în 2018? Ce așteptări
aveți pentru 2019?

anul 2018 a fost zguduit de
mai multe scandaluri. a fost
„anul protocoalelor”, dacă îmi
este permis a spune. Firește că
aceste discuții au întinat
calitatea actului de justiție. eu
însă o să apreciez calitatea
actului de justiție prin prisma
avocatului, parteNer
iNdispeNsaBil al Justiției.
atunci când toți magistrații,
judecători sau procurori, și
toate organele judiciare de
poliție vor înțelege că avocatul
este partenerul justiției, și nu
dușmanul ei, atunci actul de
justiție, din această
perspectivă, va fi perfect sau
aproape perfect.
la nivelul instanțelor locale și
al celorlalte organe judiciare
din județul timiș, acest
deziderat a fost și nu a fost
respectat. Încă există un
număr semnificativ de cazuri
în care judecătorii reduc
onorariile avocaților, de multe
ori nejustificat, sumele
rezultante fiind derizorii. se
reduc inclusiv onorariile din
cauzele penale din oficiu,
unde și așa cuantumul
acestora, stabilit prin
protocolul nr. 48025/2015 și
nr. 21-dcaJ-2015 încheiat
între ministerul Justiției și
uNBr, este foarte mic. Încă

există un număr semnificativ
de cazuri în care judecătorii
desconsideră avocatul,
cererile pe care acesta le
formulează (de amânare
justificată, de exemplu),
ignoră voința clientului
(interdicția de substituire în
procesul penal, de exemplu).
cum am spus, există dialog,
există deschidere din partea
conducerii instanțelor pentru
remedierea acestor situații și
apreciem acest lucru.
spre sfârșitul anului 2018, în
urma unui conflict intervenit
între un polițist din cadrul ipJ
timiș și un avocat din cadrul
Baroului timiș, pe marginea
accesului avocatului în sediile
ipJ timiș, având asupra sa
telefonul mobil, noi am luat
poziție publică, condamnând
aceste practici. ca urmare,
poziției Baroului timiș s-au
raliat mai multe barouri,
respectiv Baroul București,
Baroul dolj, Baroul cluj,
Baroul ilfov, avocați din țară
în mod individual, a fost
sesizată comisia pentru
cercetarea abuzurilor,
combaterea corupției și
petiții din senatul româniei,
care a stabilit că practica
reținerii telefoanelor, precum
și altor echipamente necesare
desfășurării activității
(tablete, laptop-uri), dar și
practica verificării
conținutului servietelor
avocaților prin răsturnarea
conținutului acestora în public
este una abuzivă, care
contravine legislației europene
(art. 6 cedo) și drepturilor și
îndatoririlor avocaților, așa
cum sunt acestea
reglementate în legea nr.
51/1995 și în statutul profesiei
de avocat, având ca efect
prejudicierea drepturilor
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legitime, atât ale justițiabililor, cât
și ale avocaților.
În fine, atât timp cât avocatul și
justițiabilul sunt citați pentru ora
9:00 și pleacă din sala de judecată
la ora 13:00 sau la ora 20:00, nu
cred că putem discuta elogiativ
despre calitatea actului de justiție.
În special avocatul nu poate fi
determinat, chiar și indirect, să își
desfășoare activitatea doar în acea
sală de judecată, unde așteptarea
apelării cauzei pare uneori o
veșnicie. avocatul trebuie să se
ocupe și de alți clienți. am solicitat
în dese rânduri colegilor magistrați
de la instanțele locale stabilirea
unui program de apelare a
cauzelor, pe intervale orare.
deocamdată nu am reușit punerea
în practică a acestei idei, care va
simplifica mult actul de justiție și îi
va spori calitatea. sunt însă
încrezător că se vor găsi soluții la
toate problemele sesizate și la cele
nesesizate, dar existente, atât timp
cât și în corpul profesional al
magistraților există oameni
dedicați, oameni implicați.

Cum a început și ce înseamnă astăzi
SCA STăNILă ȘI ASOCIAȚII?

În anul 2003 am înființat, alături de
partenera mea (și în plan
profesional, și în plan personal),
sca stăNilă și asociații, la
început mai mult din considerente
practice. ulterior, am dezvoltat
acest proiect, care în prezent
numără 5 avocați care conlucreză și
colaborează permanent în
exercitarea profesiei de avocat.
Încercăm și reușim să răspundem
cu profesionalism și seriozitate
problemelor ridicate de clienți,
oferindu-le soluțiile juridice cele
mai eficiente.

Cum găsiți echilibrul între viața
personală și cea profesională? 
Ce lucruri aduc bucurie în viața
dumneavoastră, în afara profesiei 
de avocat?

să știți că reușesc acest lucru,
acceptând însă și unele
compromisuri pe care trebuie să le
fac în detrimentul vieții personale.

de multe ori, mă prinde ora 23:00
sau chiar 01:00 lucrând vreun dosar
sau finalizând diverse acte ce țin de
activitatea Baroului timiș. sunt și
un tip destul de exigent, nu îmi
prea place să verific sau să
controlez munca altuia, preferând
să lucrez eu de la început. de
aceea, de exemplu (poate că o să
zâmbiți, dar este adevărat) eu
tehnoredactez procesele-verbale de
ședință ale consiliului Baroului
timiș, hotărârile consiliului,
deciziile decanului, eu gestionez
întreaga activitate de publicare și
informare realizată prin intermediul
website-ului www.baroul-timis.ro.
și o să continui să o fac, atât timp
cât eventualele consecințe negative
în plan personal se rezumă doar la
puțin (mai mult) timp pierdut.
Nu aș fi putut realiza aceste lucruri
fără înțelegerea soției mele, laura
maria stănilă, cadru didactic
universitar și avocat, care mi-a fost
și este mereu alături și m-a
încurajat în ceea ce fac.
avem doi copii minunați, care,
evident, constituie centrul
universului nostru, și un cățel,
mozart, un mastiff tibetan de 3 ani
și vreo 80 de kilograme.
În timpul liber, atât cât este el, ne
place să călătorim, în special cu
mașina, nu contează unde,
important este să fim împreună.
ca hobby-uri personale, aș
enumera cititul, plimbatul cu atv-
ul, șofatul, cum am precizat
anterior, și vizionatul meciurilor de
fotbal de bună calitate.

Domnule Decan Avocat dr. Sergiu
Stănilă, vă mulțumim pentru că ați
avut amabilitatea de a răspunde
întrebărilor noastre.

eu vă mulțumesc pentru ocazia pe
care mi-ați oferit-o! vă salut și îi
salut pe cititorii universul Juridic!

mircea fica

încercăm și
reușim să
răspundem cu
profesionalism
și seriozitate
problemelor
ridicate de
clienți, oferindu-
le soluțiile
juridice cele mai
eficiente.
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Societatea de avocatură Aron,
galanton & Asociații este una
dintre cele mai puternice din
Banat. Cum ați încheiat anul
2018?  Care au fost ariile de
expertiză care au generat cele
mai multe venituri?

privind retrospectiv, putem
conchide că anul 2018 a fost
unul prodigios pentru
societatea aron, Galanton &
asociații, un an în care,
suplimentar extinderii
domeniilor tradiționale de
activitate, am avut o serie de
reușite profesionale în litigii de
anvergură, cu un nivel ridicat
de dificultate atât sub aspect
juridico-interpretativ, cât și
prin prisma particularităților
pe care le-au comportat, și
pentru gestionarea cărora a
fost necesar să exploatăm din
plin spiritul creativ,
capacitatea de a găsi soluții
ingenioase și inovative,
precum și abilitatea de
elaborare a discursului
argumentativ de calitate. 
În ceea ce privește rezultatele
financiare, păstrând
confidențialitatea de rigoare,
pot preciza doar că ariile de
activitate cele mai profitabile
din punct de vedere economic
în anul 2018 aparțin dreptului
fiscal, dreptului muncii,
dreptului administrativ și, în
special, achizițiilor publice. 

Ce planuri aveți pentru acest
an? Ce domenii intenționați să
consolidați?

Întrucât întotdeauna am tins
spre evoluție, spre depășirea
propriului nivel al calității
serviciilor profesionale
prestate, unul dintre
obiectivele noastre principale,
precum în fiecare an, este
dezvoltarea competențelor și
calificării membrilor echipei
noastre, în acord cu nevoile
clientelei și cu noile realități
economice și sociale

determinate de reglementările
normative și de permanenta
schimbare legislativă;
adaptarea activității de
consultanță juridică la nevoile
tot mai complexe ale mediului
de afaceri din regiunea de vest
a țării și, de asemenea,
optimizarea modalității de
abordare, din perspectiva
intereselor de business ale
clientului, a situațiilor juridice
concrete. 
pe de altă parte, deși
domeniul nostru predilect de
activitate rămâne în

continuare circumscris sferei
contencioase, intenționăm să
ne extindem în sectorul de
consultanță de pe piața
avocaturii din timișoara, în
particular în materia
consultanței juridice de afaceri
acordate investitorilor. 

Cum caracterizați piața
avocaturii din Timișoara? Care
sunt criteriile pe care trebuie
să le îndeplinească un avocat
de business pentru a rezista
concurenței? 

influența modelului corporatist
adoptat de marile firme de
avocatură din București nu se
resimte deocamdată într-o
manieră pregnantă pe piața
avocaturii din timișoara, unde,
mai ales în materie litigioasă,
prezintă încă o pondere
semnificativă performanța și
reputația individuală a
avocatului, talentul său
oratoric, elocința,
creativitatea, capacitatea de a
avea o viziune strategică de
ansamblu și, totodată,
multilaterală asupra
problemelor juridice care îi
sunt supuse spre analiză,
precum și relația pe care o
stabilește în mod direct cu
clientul. 
pentru a se impune în acest
mediu competițional acerb, un
avocat trebuie să aibă o

Avocatura implică abilitatea de a identifica
soluții inovative și elaborarea unui discurs
argumentativ de calitate
Interviu cu DR. MIhAELA gALANTON, Managing Partner, Aron, galanton & Asociații
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capacitate de analiză juridică
profundă, un raționament deductiv
dezvoltat, să dea dovadă de
răbdare, meticulozitate și
tenacitate, și, în același timp, să fie
animat de dorința de a găsi soluții
inovative chiar și în cazurile aparent
insolubile, să manifeste multă
dedicare profesiei și abilitatea de a
o practica cu profesionalism și
conștiinciozitate, și nu, în ultimul
rând, să aibă ambiția de a fi într-un
permanent progres. 

Cum apreciaţi condiţiile oferite
investitorilor locali şi străini de
către administraţiile locale şi de
către Executiv?

cheia răspunsului la această
întrebare se găsește, în opinia mea,
în contextul istoric în care relația
administrației publice cu sectorul
privat a fost modelată. din păcate,
în această privință, atât pe plan
local, dar și la nivelul întregii țări,
tradiționala atitudine inertă cu care
autoritățile au abordat, iar cu
regret nu pot să nu observ că încă
mai abordează, inițiativele
particulare investiționale au creat o
reputație nefastă administrației

publice, accentuată în timp și de
unele decizii neinspirate. Fără să
intrăm în prea multe detalii, cel
puțin la nivel local au fost adoptate
acte administrative sub auspiciile
cărora investitorii au suferit
prejudicii semnificative, de
notorietate în acest sens fiind,
exempli gratia, deciziile
municipalității de revizuire arbitrară
a chiriilor datorate pentru spațiile
comerciale. 
reputația administrației publice,
dublată de dinamica vibrantă a
sectorului de business privat, spațiu
în care competiția nu permite prea
multe compromisuri, a creat
premisele segregării mediului de
afaceri de administrația publică, în
care nu vede un partener abil,
prompt și de încredere, în sensul că
reprezentanții mediului de afaceri
consideră administrația mai
degrabă un obstacol în calea
dezvoltării și mai mult o sursă de
incertitudine decât un sprijin.
Îmi exprim totuși speranța că
perspectivele unor proiecte de
anvergură, precum cel privind
desemnarea timișoarei capitală
culturală europeană în anul 2021,
vor conduce la reconcilierea

intereselor publice cu cele private,
și vor dovedi că eforturile
concertate ale administrației
publice și investitorilor pot conduce
la rezultate prolifice.

Faceți parte din Colegiul Curții de
Arbitraj de pe lângă Camera de
Comerț, Industrie și Agricultură
Timiș. Cum apreciați evoluția
arbitrajului comercial în țara
noastră?

arbitrajul comercial constituie în
continuare o jurisdicție alternativă
caracterizată prin celeritate,
maximă confidențialitate și
posibilitatea obținerii unei hotărâri
susceptibile de executare silită într-
un termen rezonabil care în
preponderența cazurilor nu
depășește 6 luni. Nu mă pronunț
cu privire la evoluția arbitrajului la
nivel național, însă pot afirma că la
timișoara se soluționează litigii
complexe și substanțiale valoric,
curtea de arbitraj din timișoara
fiind pe locul secund, după cea din
București, ca număr de cauze
soluționate. 

mircea fica

Intenționăm 
să ne extindem
în sectorul de
consultanță 
de pe piața
avocaturii 
din Timișoara, 
în particular 
în materia
consultanței
juridice de
afaceri acordate
investitorilor. 
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Cum a evoluat Cabinetul
dumneavoastră în ultimul an?
Ce obiective aveți pentru anul
2019?

anul 2018 a fost un an în
ascensiune pentru echipa
noastră, atât din punctul de
vedere al activității, cât și al
portofoliului de clienți. Însă,
înainte de orice, succesul
cabinetului din acest an
vizează echipa mușat &
partners, deoarece 2018 a fost
un an al consolidării noastre,
ca echipă, având în vedere
numărul de membri noi care ni
s-au alăturat pe parcursul
acestui an.
Începem anul cu un proiect ce
vizează extinderea activității
noastre, prin deschiderea unui
sediu secundar în București.
estimăm ca până la finalul lunii
februarie să definitivăm partea
birocratică și administrativă,
iar din 1 martie 2019 să
începem efectiv activitatea. 

Echipa dumneavoastră este
specializată în drept comercial.
Cum percepeți dinamica
mediului de afaceri din Banat,
având în vedere numărul
ridicat de fuziuni și achiziții,
precum și de noile investiții
anunțate de companiile
românești și de cele
multinaționale?

Înainte de toate, ne exprimăm
încântarea privind alegerea

realizată de către companii
locale și multinaționale care,
într-un număr aflat în continuă
creștere, au optat pentru zona
circumscrisă Banatului, ca arie
de desfășurare și de
dezvoltare a activităților
comerciale. Noul val al
mondializării capitalului, al
cărui promotor sunt în primul
rând corporațiile
multinaționale, cuprinde o
gama largă de activități,
dominate de servicii, facilitate
de instrumente financiare
extrem de sofisticate, iar
alegerea județului timiș
dovedește capacitatea
acestuia de a atrage investiții
străine, numărul
întreprinderilor active fiind în
permanentă evoluție.
este important să luăm în
considerare și localitățile
limitrofe ale județului timiș
care participă într-o manieră
însemnată la atragerea de
investitori străini, ritmul de
dezvoltare practicat fiind unul
evident alert, atât în planul
rezidențial, cât și în cel
economic.
Nu sunt de neglijat nici
analizele comparative realizate
în domeniul afacerilor, astfel,
conform topului Forbes
publicat în 2018, timișoara
este, pentru a doua oară
consecutiv, cel mai bun oraș
pentru afaceri din românia, iar
Județul timiș este pe primul
loc între județele româniei

care are cel mai mare rulaj al
companiilor, adică al cifrei de
afaceri totale a companiilor
rezidente în județul timiș, fiind
considerat unul dintre cele mai
bune județe pentru afaceri în
raport cu produsul intern Brut
pe județ, piB-ul pe cap de
locuitor, societățile cu capital
străin, câștigul salarial,
șomajul, infrastructura rutieră,
infrastructura feroviară, stocul
de locuințe și unitățile de
învățământ.
mai mult decât atât, procesul
globalizării economiei apare ca
o rezultantă a intensificării
activității companiilor
multinaționale, precum și ca o
cauză a afirmării lor tot mai
puternice pe plan
internațional, iar impactul
asupra zonei unde cabinetul
nostru își desfășoară în
principal activitatea este
resimțit atât la nivelul
economiei care e în curs de
dezvoltare, cât și la nivelul
serviciilor accesate aferente
unor domenii de strictă
specialitate. 
echipa noastră a constatat că
în ultimul an s-au intensificat
cererile clienților – persoane
juridice – atât în domeniul
juridic, cât și în cel fiscal și
contabil, servicii care în mod
complet și exhaustiv au fost
susceptibile a fi puse la
dispoziția clienților de către
cabinetul nostru, dată fiind
organizarea internă stabilită,

pe care ne-am însușit-o și am
dezvoltat-o de-a lungul
timpului, compusă din
departamente specializate pe
toate domeniile stringente
necesare în materia
comercială, în vederea
împlinirii dezideratului de a
oferi clienților posibilitatea
accesibilă și convenabilă de a
găsi sprijin și suport în mod
facil și deplin într-un singur
loc.

Instanțele sunt foarte ocupate
de dosarele având ca obiect
contenciosul administrativ.
Cum vedeți interesul șefilor de
instituții publice în a avea
angajați care stăpânesc bine
legislația și procedurile, pentru
a preveni litigiile?

dat fiind raporturile pe care le
desfășurăm în mod statornic
cu instituții și autorități publice
pe care le consiliem, putem
confirma că pe lista de
obiective se situează
adoptarea de măsuri imediate,
precum și pe termen lung, în
scopul de a se atinge o
organizare internă aptă să
preîntâmpine declanșarea de
noi litigii.
cabinetul nostru oferă un
sprijin însemnat în vederea
soluționării cererilor sau
diferitelor dificultăți și
diferende care se ivesc între
instituțiile și autoritățile
publice și cetățenii care

Vom deschide un sediu secundar
în București
Interviu cu ALINA MUȘAT, Avocat Partener, Cabinetul de avocatură Mușat & Partners
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apelează la serviciile acestora.
celeritatea, buna-credință și
intenția de a oferi soluții optime
problemelor cu care se confruntă
cetățenii reprezintă o cerință
impusă în mod imperativ prin
intermediul acordurilor de
colaborare încheiate cu
reprezentanții puterilor publice.
În scopul diminuării ratei litigiilor,
cabinetul nostru a procedat la
efectuarea unei analize având ca
obiect natura litigiilor care au fost
declanșate împotriva autorităților și
instituțiilor publice pe o perioadă
de un an de zile, iar pe baza
rezultatelor cercetării amănunțite
desfășurate, am stabilit de comun
acord cu clienții noștri să punem
bazele unei politici interne de
prevenție, stabilind totodată, în
vedere unei utilități practice,
măsurile ce se impun a fi
promovate, trasând o serie de
obligații în sarcina angajaților
instituțiilor și autorităților publice,

pentru preîntâmpinarea
confruntării cu situații aidoma celor
litigioase intervenite. 
Ne bucurăm extrem de mult că
interesul de a preveni ivirea
litigiilor reprezintă pentru
autoritățile și instituțiile publice
consiliate un scop predominant, iar
din partea cabinetului nostru au
toată susținerea și implicarea
necesar, punându-le la dispoziție
mecanisme juridice adecvate
pentru soluționarea de îndată a
oricărui diferend care poate
interveni.

Care considerați că va fi impactul
noilor modificări aduse Legii
contenciosului administrativ asupra
reconfigurării rolului judecătorului
de contencios administrativ, dar și
asupra atitudinii procesuale a
părților dintr-un astfel de litigiu? 

În mod indeniabil, noile modificări
ale legii nr. 554/2004, impuse prin

prevederile legii nr. 212/2018, își
revendică relevanța sub aspectul
unor reconfigurări legislative
menite să impună soluționarea cu
celeritate a dosarelor din aria
contenciosului administrativ, dar
au și un rol „profilactic”, de
modelare a atitudinii juridice pe
care o autoritate publică trebuie să
o manifeste în cazuri concrete. 
contextualizând, modificarea
fundamentală intervine din
perspectiva art. 7 alin. (5) din legea
nr. 554/2004, astfel cum este
modificat prin art. i pct. 5 din legea
nr. 212/2018, în sensul în care
plângerea prealabilă nu mai este
obligatorie atunci când actele
administrative au intrat în circuitul
civil și nu mai pot fi revocate,
întrucât au produs efecte juridice,
motiv pentru care persoana
vătămată/justițiabilul are deschisă
calea unei acțiuni în contencios
administrativ fără a avea
obligativitatea parcurgerii

Echipa noastră 
a constatat că 
în ultimul an 
s-au intensificat
cererile
clienților –
persoane
juridice – atât în
domeniul juridic,
cât și în cel
fiscal și contabil.
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procedurii prealabile. 
astfel, modificarea impune o
abordare mult mai riguroasă din
partea autorităților emitente ale
actelor administrative, din
perspectiva legalității și
oportunității actelor administrative
emise, în strânsă conexitate cu
dinamica procedurilor din
contenciosul administrativ, întrucât
efectul modificării se va transpune
într-o creștere exponențială a
cauzelor de contencios
administrativ. 
mai mult, noile modificări netezesc
cărarea justițiabilului către instanța
de contencios administrativ și din
perspectiva concordanței dintre
art. 7 alin. (3) din legea nr.
554/2004 (astfel cum a fost
modificat prin art. i pct. 5 din legea
nr. 212/2018) și decizia nr.
797/2007 a curții constituționale a
româniei, care declarase
neconstituțional art. 7 alin. (3) cu
referire la termenul maxim de 6
luni sau 1 an în care persoana
vătămată printr-un act
administrativ adresat altui subiect
de drept se putea adresa pentru
revocarea actului. 

modificarea are un vădit rol de
clarificare asupra termenului de
introducere a acțiunii în contencios
administrativ, stabilindu-se că acest
termen începe să curgă din
momentul în care persoana
vătămată a luat cunoștință, pe
orice cale, de conținutul actului
administrativ, fapt deosebit de
important, întrucât în dinamica
jurisprudențială au existat, deseori,
dificultăți în operarea distincției
între momentul luării la cunoștință
de existența actului și momentul
luării la cunoștință de conținutul
actului. 
În sfera contractelor administrative,
în special a contractelor de achiziție
publică, modificările survenite prin
prevederile legii nr. 212/2018 sunt
determinante pentru redefinirea
rolului jurisdicțional al
judecătorului de contencios
administrativ, în sensul în care
litigiile care decurg din executarea
contractelor administrative sunt de
competența instanțelor civile. 
conform datelor oficiale furnizate
publicității de către consiliul
superior al magistraturii, în anul
2016 s-a observat o creștere cu

215% față de 2008 a numărului de
litigii noi înregistrate pe rolul
secțiilor de contencios
administrativ ale instanțelor
(139.407 litigii administrative
inițiate în anul 2016, față de 44.227
inițiate în anul 2008). 
creșterea activității secțiilor de
contencios administrativ reiese și
din comparația cu evoluția
celorlalte tipuri de litigii nonpenale.
spre exemplu, litigiile de
contencios administrativ
înregistrate pe rolul tribunalelor au
cunoscut o creștere de 28,7% într-
un singur an (2016 față de 2015), în
timp ce, în aceeași perioadă, litigiile
civile au cunoscut o creștere de
numai 15,9%, iar cele comerciale
(litigii cu profesioniști), de 12,9%.
supraîncărcarea secțiilor de
contencios administrativ se reflectă
în primul rând în lungirea duratei
de soluționare a cauzelor, întrucât
durata medie de soluționare a unui
litigiu administrativ de către
tribunale în primă instanță variază
între 200 și 300 de zile, la care se
adaugă durata de soluționare a
căilor de atac. situația este și mai
gravă la Înalta curte de casație și
Justiție, unde trec în medie 2 ani de
la data înregistrării dosarului pe
rolul instanței supreme și data
primului termen de judecată. 
așadar, aceste argumente
sistemice au impus o veritabilă
schimbare de paradigmă în plan
procedural, astfel că oportunitatea
acestei modificări va fi acreditată
de dinamica jurisprudențială, în
viitorul apropiat, reprezentând o
adevărată provocare analitică
pentru judecătorul de tip civil law,
cu reflexe profund civiliste, care va
fi obligat să interpreteze voința
concordantă a părților, ascunsă sau
dezvăluită de termenii unui
contract administrativ.

mircea fica

Ne bucurăm
extrem de mult
că interesul de a
preveni ivirea
litigiilor
reprezintă pentru
autoritățile și
instituțiile
publice consiliate
un scop
predominant, iar
din partea
Cabinetului
nostru au toată
susținerea și
implicarea
necesară,
punându-le la
dispoziție
mecanisme
juridice adecvate
pentru
soluționarea de
îndată a oricărui
diferend care
poate interveni. 
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Cum a decurs anul 2018 pentru
societatea gociu și Asociații?
Ce obiective aveți în acest an?

anul 2018 a marcat începutul
formei de exercitare a
profesiei sub brand-ul „Gociu
și asociații”, brand care
reprezintă un angajament al
serviciilor juridice dinamice,
adaptate nevoilor și
intereselor clientului, dar care
păstrează, în același timp,
principiile personale și
deontologia profesiei de
avocat.
chiar dacă a reprezentat anul
de debut al brand-ului, 2018
ne-a adus satisfacții notabile,
din mai multe perspective, și
putem spune că a depășit
așteptările și estimările
noastre inițiale.
În ceea ce privește anul în
curs, obiectivele noastre
constau în consolidarea
poziției brand-ului pe piața
avocaturii, în special în
domeniile noastre predilecte
de expertiză, respectiv dreptul
asigurărilor – specializarea
accidente auto – și dreptul
afacerilor – specializarea relații
intra-societare. totodată, în
cursul anului 2019
intenționăm să ne mărim
echipa prin recrutarea de noi
colaboratori.  

Care sunt departamentele 
care generează cele mai 
mari venituri? 

ca în orice afacere, veniturile
cele mai mari sunt generate de
sectoarele cărora le este dedicat
cel mai mult timp și atenție. și în
cazul nostru, ariile care
generează veniturile cele mai
consistente, ce permit
susținerea și dezvoltarea
societății noastre, sunt
reprezentate de domeniile
noastre predilecte de expertiză,
respectiv, litigiile de dreptul
asigurărilor – specializarea
accidente auto și litigiile de
dreptul afacerilor – specializarea
relații intra-societare.
În ceea ce privește litigiile de
dreptul asigurărilor, clientela
noastră este preponderent
formată din persoane fizice,
victime ale accidentelor de
circulație, sau moștenitorii
acestora, în cazul decesului
lor; dar și din persoane juridice
implicate în acest domeniu,
cum sunt service-uri auto ori
consultanți în asigurări.    
referitor la departamentul de
drept al afacerilor, cauzele pe
care le administrăm sunt
foarte variate, însă putem
spune că predomină litigiile
intra-societare, respectiv
disputele dintre asociați ori

Nevoile pieței sunt mult mai mari
decât se conștientizează
Interviu cu ADRIAN gOCIU, Managing Partner, gociu și Asociații
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dintre asociați și administratori.
dreptul civil adresat persoanelor
fizice și juridice este, în egală
măsură, un departament de mare
interes pentru noi, cu privire la care
estimăm o amplă dezvoltare în
perioada următoare.

Care sunt ariile de expertiză pe care
mizați în următorii ani și ce domenii
intenționați să consolidați?

mizăm în continuare pe litigiile ce
decurg din asigurări și pe litigiile
intra-societare, dar și pe
departamentele clasice, cum sunt
dreptul civil sau dreptul muncii.
de asemenea, suntem în curs de
consolidare a unui nou
departament destinat persoanelor
juridice, care include servicii
complete, ce urmăresc substituirea
întregului departament juridic al
clientului, raportat la trendul actual
de externalizare a departamentelor
neproductive în mod direct. acest
serviciu permite clientului o
gestionare mai eficientă a
departamentului juridic, prin
accederea la servicii mai calitative
și costuri mai reduse, comparativ
cu un serviciu juridic intern.  

Sunteți specializați în dreptul
afacerilor. Care au fost principalele
provocări întâlnite în această arie
de practică, în ultima perioadă?

după cum am mai spus, în dreptul
afacerilor suntem specializați pe
relațiile dintre asociații diferitelor
companii, asociați aflați în litigiu
sau în pragul unui litigiu.
provocările întâlnite sunt
reprezentate, în principal, de legala
adoptare a unor hotărâri aGa care
să asigure bunul mers al societății,
în condițiile în care există asociați
cu cote egale de participare în
societate, iar niciunul nu își poate
impune poziția fără a beneficia de
susținerea altora.

În acest sens, una dintre
problemele cu care ne confruntăm
foarte frecvent este cazul în care
doi asociați, ambii deținând
jumătate din societate și calitatea
de administrator, sunt în conflict,
făcându-și, reciproc, diverse critici
cu privire la gestionarea afacerii.
chiar și în astfel de situații, aparent
insurmontabile, am reușit, în urma
unei serii de adunări generale ale
asociaților (în care s-a ajuns chiar și
la revocarea ambelor mandate ale
administratorilor) și, ulterior, în
urma negocierilor, să aducem
asociații la același numitor comun,
care, până la urmă, nu poate fi altul
decât bunul mers al societății,
astfel încât să poată fi generat în
continuare profitul, care reprezintă
scopul pentru care persoanele
fizice s-au asociat de la bun
început.
având în vedere similitudinile
dintre aceste domenii, ne-am axat
și pe problemele asociațiilor și
fundațiilor, cu preponderență cele
privind minoritățile naționale,
domeniu în care deja ne-am
câștigat notorietatea.

Cum percepeți strategiile
de investiții ale clienților
dumneavoastră?

Nu putem analiza strategii de
investiții la modul general, ci doar
de la caz la caz, în funcție de
specificul fiecărei afaceri. singurul
aspect de care, putem spune cu
certitudine, că ar trebui să țină
seama orice antreprenor în cadrul
strategiei sale de investiții este
noțiunea de due diligence. În
esență, această noțiune presupune
existența unei minime (rezonabile)
precauții în legătură cu investițiile
ce urmează să fie făcute, respectiv
cu contractele ce vor fi încheiate.
unul dintre serviciile pe care le
prestăm este și cel de due
diligence, prin intermediul cărora

clienții noștri au posibilitatea de a
dobândi o imagine de ansamblu
asupra consecințelor juridice ale
strategiilor lor de investiții, precum
și asupra viitorilor lor parteneri de
afaceri, astfel încât să fie în deplină
cunoștință de cauză atunci când
urmează să realizeze o investiție
sau să intre în relații contractuale
cu noi parteneri.

Totodată, sunteți specializat în
dreptul asigurărilor, un sector
extrem de dinamic, cu un potențial
ridicat de creștere. Cum vedeți
ultimele modificări legislative din
domeniu? Ce impact vor avea
asupra jucătorilor din piață și
asupra consumatorilor?

dreptul asigurărilor, în care suntem
specializați, reprezintă un sector
extrem de dinamic, cu un potențial
ridicat de creștere, dar la care mai
este nevoie, încă, de multe
schimbări/completări.
din punct de vedere legislativ,
dreptul asigurărilor este în plină
negociere între asigurători și
consumatori, iar dovada în acest
sens o reprezintă adoptarea o.u.G.
nr. 54/2016 care a abrogat legea
nr. 136/1995, pentru ca mai apoi,
după mai puțin de un an, să fie
adoptată legea nr. 132/2017.
atât textul din 2016, cât și cel din
2017 au adus modificări, atât cu
privire la vătămările integrității
corporale, cât și modalității de
calcul al daunelor materiale
suportate de autoturisme în
accidentele de circulație.
cât privește domeniul vătămărilor
integrității corporale, o.u.G. nr.
54/2016 a introdus noțiunea
„punctului traumatic”, noțiune
preluată și de legea nr. 132/2017,
punct care are valoarea dublului
salariului de bază minim pe țară.
deși i.N.m.l. „mina minovici”
trebuia să stabilească un punctaj,
iar ministerul sănătății și a.s.F. să

Suntem în curs
de consolidare a
unui nou
departament
destinat
persoanelor
juridice, care
include servicii
complete, ce
urmăresc
substituirea
întregului
departament
juridic al
clientului,
raportat la
trendul actual de
externalizare a
departamentelor
neproductive în
mod direct.

Suntem o sursă
constantă de idei
și proiecte,
depășind
limitele și
provocările ivite
și îndeplinind cu
energie
obiectivele
profesionale.
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emită un ordin comun, care să
stabilească numărul de puncte
care se acordă fiecărui tip de
vătămare corporală, până în
prezent, acest lucru nu s-a
întâmplat, iar noțiunea mai sus
amintită a rămas, cel puțin
deocamdată, fără
aplicabilitate.
pe de altă parte, chiar și în
condițiile în care s-ar aplica
această noțiune, atât o.u.G.
nr. 54/2016, cât și legea nr.
132/2017 au prevăzut acest
criteriu doar pentru
înțelegerile amiabile, în caz
contrar stabilirea unei sume
rămânând prerogativa
judecătorului.
În ceea ce privește daunele
materiale suferite de
autoturisme, prin normele
a.s.F. s-au introdus noi
modalități de calculare a
daunei totale și a valorii
maxime de despăgubire
raportat la valoarea de piață a
autoturismului, renunțându-se
la criteriul coeficientului de
uzură, anterior utilizat.
toate aceste modificări
legislative sunt de natură să
circumstanțieze activitatea
societăților de asigurare, iar
nouă, profesioniștilor din
domeniu, să ne pună la
încercare capacitatea de
adaptare.

Prin ce se caracterizează stilul
dumneavoastră de leadership?
Cât de dificil a fost să formați o
echipă de avocați redutabilă?

consider că un bun lider este,
în primul rând, o persoană
care știe cum să-și aleagă
colaboratorii; prin urmare, am
pus accent pe acest aspect și
am creat o echipă formată din
oameni care nu trebuie să fie
îndrumați prea mult, pentru că

sunt responsabili și
perseverenți, fiind conștienți
că succesul echipei va genera,
automat, și succesul
membrilor săi.
astfel, având o strategie a
activității pe termen scurt și
mediu, fiecare membru al
echipei cunoaște obiectivele
asumate și contribuie la
îndeplinirea acestora cu
succes, având, totodată,
posibilitatea de a-și consolida
cunoștințele și de a-și
valorifica abilitățile la un nivel
cât mai înalt.      

Care sunt avantajele celor care
apelează la serviciile societății
dumneavoastră? 

avem obiective profesionale
ambițioase, conducând
proiecte cu încredere și
succes. obiectivul nostru
principal este acela de a avea
succes în fiecare cauză
angajată, empatizând cu
situația clientului și cu
interesele sale.
deținem controlul situațiilor

juridice gestionate, oferind
încredere și confort,
confruntând rapid și decisiv
problemele și obstacolele
întâlnite.

Cu ce experți (notari,
practicieni în insolvență,
executor judecătorești,
traducători, evaluatori
autorizați, consultanți fiscali
etc.) colaborați constant?

colaborăm, în mod constant,
cu profesioniști din toate
domeniile necesare
identificării probatoriului,
administrării sau combaterii
probelor și, ulterior, ducerii la
îndeplinire a dispozitivului
sentințelor prin executarea
silită.
de altfel, în diferite materii
colaborăm cu experți tehnici,
topografi, experți poligraf,
criminaliști, detectivi
particulari care, împreună cu o
strategie corespunzătoare și o
pregătire temeinică, duc la
realizarea scopului pentru care
suntem angajați.

Cum vă motivați și stimulați
echipa de avocați? 

suntem o sursă constantă de
idei și proiecte, depășind
limitele și provocările ivite și
îndeplinind cu energie
obiectivele profesionale.
energia și determinarea în
îndeplinirea obiectivelor
stimulează întreaga echipă,
fiecare membru urmărind
succesul în fiecare speță,
pentru că, așa cum am mai
spus, suntem conștienți cu
toții că succesul echipei va
genera, automat, și succesul
membrilor săi.

Care este numărul optim de
avocați la care doriți să
ajungeți, având în vedere
nevoile pieței și experiența de
până acum?

Nevoile pieței sunt mult mai
mari decât se conștientizează.
În prezent, majoritatea
justițiabililor ajung în fața unui
avocat doar când alte variante
sunt epuizate, iar, din păcate,
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de cele mai multe ori, în acel
moment este dificil de stabilit o
strategie care să asigure succesul.
În ceea ce privește numărul de
avocați pe care îl dorim, nu cred că
se poate vorbi despre un număr
optim, această chestiune
depinzând foarte mult de
capacitățile fiecărui avocat. tot ce
putem spune este că, la momentul
actual, echipa noastră este
pregătită să gestioneze, cu succes,
toate cauzele în care este
implicată, dar, raportat la
împrejurarea că ne aflăm în plină
ascensiune, pe viitor, echipa se va
mări, cu siguranță.

Pe ce abilități puneți accent atunci
când luați în considerare recrutarea
de noi colaboratori?

colaboratorii noștri trebuie să știe
să facă parte dintr-un sistem,
păstrându-și, în același timp,
individualitatea și creativitatea.
energia și determinarea în
îndeplinirea obiectivelor sunt
abilități deosebit de apreciate în
echipa noastră.    

Ce-i sfătuiți pe tinerii care doresc să
se îndrepte către avocatură? Ce
greșeli ar trebui să evite?

profesia de avocat necesită
pregătire continuă, răbdare și
multă muncă, astfel încât numai cu
perseverență și determinare se pot
obține rezultatele urmărite.

Unde vă vedeți peste cinci ani, ca
dimensiune a business-ului,
anvergura clienților și poziționarea
în piață?

suntem în plină dezvoltare și avem
obiective bine stabilite astfel că în 5
ani vom fi o societate de referință
atât în domeniul litigiilor de dreptul
asigurărilor, cât și în litigiile intra-

societare, iar, în același timp, vom
reprezenta o alternativă eficientă
pentru externalizarea
departamentelor juridice ale
diferitelor companii.
pe termen scurt și mediu, vom
demara un proiect de mare
anvergură pentru una dintre
minoritățile naționale, proiect
pentru care a fost nevoie de multe
resurse și o strategie complexă. 
În paralel, implementăm noul
serviciu destinat persoanelor
juridice, societatea noastră urmând
să poată înlocui întreg
departamentul juridic al clientului,

iar, în termen de trei ani, estimăm
că acest serviciu va reprezenta
40% din activitatea societății
noastre.

Piața serviciilor juridice trece prin
transformări radicale datorate
reglementărilor tot mai complexe,
riscului crescut în arii multiple,
evoluției economiei digitale și
presiunii continue privind
reducerea costurilor. Cum vedeți
evoluția pieței avocaturii în
România, în acest context?

piața avocaturii este întotdeauna
adaptată clientului, iar avocatul se
află într-un proces de pregătire
profesională continuă. de exemplu,
chiar în prezent are loc o serie de
modificări ale codurilor
fundamentale, intrate în vigoare în
2011.
cunoașterea de către avocat a
domeniului digital reprezintă, pe zi
ce trece, o necesitate, fluxul de
informații fiind transmis mult mai
ușor prin intermediul internetului,
astfel încât digitalizarea reprezintă
un avantaj al avocatului.
creșterea riscurilor atrage
necesitatea analizării fiecărui pas și,
implicit, consultarea unui specialist,
astfel încât piața serviciilor juridice
se adaptează necesităților
clientului.

Cum apreciați pregătirea
judecătorilor care activează în
instanțele din județul Timiș și
volumul de încărcare a acestora cu
dosare?

instanțele din județul timiș se
bucură de buni profesioniști, dar
supraîncărcați de nivelul de
activitate. În pofida volumului mare
de dosare, litigiile se soluționează
de principiu în termene previzibile,
într-un mod profesionist.

mircea fica

Vom demara un
proiect de mare
anvergură
pentru una
dintre
minoritățile
naționale,
proiect pentru
care a fost
nevoie de multe
resurse și o
strategie
complexă. 
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Ce semnifică logo-ul
cabinetului dumneavoastră?

este jumătatea înclinată a unei
balanțe, cu o carte pe taler și o
spadă între file. exprimă plastic
esența avocaturii: să înclini, sau
cel puțin să încerci să înclini
balanța în favoarea ta, cu armele
cunoașterii și cuvântului. Bronzul
pe care îl vedeți în imagine a fost
realizat de sculptorița linda
saskia menczel, și a fost aplicat
de dânsa pe o piatră neagră pe
care soția mea a găsit-o la doi
pași de mănăstirea izvorul lui
miron, județul timiș. pietre
negre nu găsești ușor.

în ce domeniu de drept 
v-ați specializat? 

În cel civil, în sens larg. dreptul
muncii, contencios administrativ,
drepturi reale, contestații la
executare, malpraxis medical,
din când în când dreptul familiei,
și altele. Nu exclud asistența
juridică pentru părți civile în
procese penale, dar drept penal
propriu-zis nu mai fac de câțiva
ani. m-am retras și din
activitatea de oficii. Nu mai este
timp pentru tot. vine vremea să
alegi. 

Ce vedeți bun în avocatura 
de astăzi?

Bun este codul de procedură
civilă din 2013. cu minusurile de
rigoare. o procedură rațională și
eficientă ajută și avocații, și
magistrații. mai mult decât bun
este sistemul de scanare a
actelor de procedură și de acces
la dosar în baza unei parole,

sistem funcțional în județul timiș
și în alte 3 județe din țară. cine a
gândit acest sistem merită o
statuie. le fel și cine îl
deservește astăzi: armata de
grefieri, registratori și tehnicieni
din instanțe, pentru care îmi scot
pălăria. sistemul ne scutește de
foarte multe drumuri la arhive și
de cozile aferente. cozile de
avocați de la arhivele instanțelor
din timișoara sunt istorie. sunt și
alte lucruri bune.

Ce vedeți rău în avocatura 
de astăzi?

avocatura cu orice preț, pentru
oricine, oricum, fără
discernământ. În avocatură nu
ar trebui să aibă loc principiul
„clientul nostru, stăpânul
nostru”. avocatul nu este sclavul
ideilor și planurilor clienților.
statutul profesiei îți dă dreptul
să spui „nu” și să oferi
contraargumentele potrivite
atunci când clienții o iau razna.

Îți faci tu, avocat, viața mai
ușoară, îți scutești clientul de
cheltuieli nejustificate și încarci
mai puțin rolul instanțelor și al
parchetelor. asist un client într-o
executare silită pentru care am
depus la dosar o chitanță de
onorariu de 300 de lei. vă vine
să credeți că s-a introdus
contestație la executare pentru
diminuarea onorariului de 300
de lei? s-a plâns debitorul că
onorariul e mai mare decât
debitul și avocatul lui a spus 
„Să trăiți, am înțeles, facem
contestație”. omule bun, l-aș
întreba, ești sigur că profesia
noastră trebuie să coste 3 lei?
apropo, inițiativa u.N.B.r. de
stabilire a unui tablou de
onorarii minimale este
îndreptățită. dar un tablou
realizat profesionist, bazat pe
sondaje de onorarii reale din
toată țara și, în orice caz, un
tablou cu titlu de recomandare,
nicidecum obligatoriu. util și
pentru instanțe. În fine, ca să

închid ideea: nu ar trebui să fim
avocații oricui. sau ai oricărei
cauze. eu, cel puțin, nu am intrat
în avocatură ca să fiu
mercenarul oricărei cauze. când
unor clienți li se întâmplă să o ia
pe arătură, nu devin tractoristul
lor. 

Ce impact estimați că vor avea
modificările preconizate în
domeniul legilor justiției? 

probleme creează nu doar
schimbările din legislația justiției,
ci schimbările nesfârșite din
orice domeniu legislativ. poți
greși foarte ușor în asemenea
condiții. Nu ne poate consola că
la fel stau lucrurile și în Franța.
citez dintr-o carte a unui
judecător francez, Gilbert thiel:
„Inflaţia legislativă galopantă
creează o sursă de complexitate
şi de erori suplimentare [...]. Nu
ar fi deloc absurdă decretarea
unei pauze legislative, punând
capăt freneziei textuale care a
caracterizat aceşti ultimi ani.
[...] s-a dezvoltat o derivă care îşi
găseşte sursa în
comportamentul clasei politice.”.
revin la românia. sunt
schimbări legislative în care
politici/intenții bune se
amestecă cu politici/intenții
sinistre și cu o doză incredibilă
de amatorism. Fac legi în
românia oameni nepotriviți,
aflați în locul nepotrivit. În
asemenea condiții, codul civil
este un fel de lumină. o insulă
de stabilitate într-o mare de
buclucuri. mă înclin în fața
autorilor acestui text,
cvasineschimbat din 2011. 

mircea fica

Nu ar trebui să fim avocații oricui.
Sau ai oricărei cauze
Interviu cu FERDINAND SECOȘAN, Avocat Titular, Cabinet de Avocat Secoşan Ferdinand
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Cum apreciați colaborarea
dintre Facultatea de Drept a
Universității de Vest din
Timișoara și profesiile juridice
din România? 

la 25 de ani de la înființarea
sa, Facultatea de drept din
cadrul universității de vest din
timișoara este o prezență
activă în viața juridică a
societății.
legăturile facultății cu
profesiile juridice sunt diverse,

începând de la formarea
viitorilor profesioniști în cadrul
facultății, practica lor în cadrul
formelor de exercitare a
profesiilor, pregătirea continuă
prin formele de masterat și
doctorat și până la legăturile
pe care facultatea le are cu
asociațiile profesionale, cu
instanțele judecătorești,
manifestările organizate de
facultate, respectiv conferințe
și simpozioane, proiecte
dezvoltate în comun. 

Ați fost și sunteți recunoscut ca
unul dintre cei mai buni specia-
liști români în dreptul penal al
afacerilor, o arie de expertiză care
„a explodat” în ultimii 5-6 ani, pe
fondul numeroaselor investigații
realizate de DNA, DIICOT și alte
instituții ale statului. Există
numeroase voci care susțin că 
s-au făcut multe abuzuri din
partea procurorilor, iar drepturile
constituționale și legale ale celor
anchetați au fost încălcate. 
Cum comentați?

de mai bine de un an, viața
socială este pentru o
dezbatere efervescentă pe
marginea activității organelor
judiciare, fapt care își pune
amprenta asupra activității
acestora. 
Fără a generaliza aceste
aspecte asupra întregii
activități a ministerului public,
este indiscutabil că derapajele
semnalate în presă dăunează
activității normale a organelor
judiciare, ducând în derizoriu
activitatea de combatere a
corupției.
este necesară o reformă atât a
legislației, cât și în cadrul
magistraturii, pentru ca
asemenea abuzuri să nu se
mai repete.
Înainte de declanșarea acestor
dezbateri excesiv de politizate,
am semnalat asemenea
derapaje în articole precum
„procesul penal echitabil (cu
mascați)”, „principiul egalității
armelor în procesul penal
român – o realitate sau o
ficțiune?” și altele, publicate
pe portalul universul Juridic.
din păcate, dezbaterile
juridice se cantonează în
comentarii tehnico-normative,
și mai puțin asupra
fenomenului viu al aplicării
dreptului.

Infracțiunile informatice 
cu impact asupra afacerilor 
sunt tot mai numeroase
Interviu cu PROF. UNIV. DR. VIOREL PAȘCA, Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara
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De-a lungul timpului, ați apărat 
în instanță oameni de afaceri
români și străini, înalți oficiali,
precum și companii prestigioase.
Care este durata medie a unui
proces, de la momentul demarării
anchetei penale și până la decizia
finală a instanțelor judecătorești?

Nu posed o statistică în acest sens,
dar faptul că pe rolul instanțelor se
mai judecă infracțiuni săvârșite în
anii 2010-2012 sau că soluționarea
unor cauze a fost tergiversată până
la împlinirea termenelor de
prescripție denotă că intervenția nu
este cea mai eficace.
pot aprecia însă că un proces penal
durează aproximativ 3 ani de la
momentul demarării anchetei
penale și până la decizia finală a
instanțelor judecătorești, chiar
dacă există forme procesuale
simplificate (acordul de vinovăție,
procedura recunoașterii vinovăției)
tot mai des utilizate.

Cum percepeți activitatea
judecătorilor care soluționează
dosare de drept penal al afacerilor?

aria de cuprindere a cauzelor de
drept penal al afacerilor depinde de
criteriile avute în vedere pentru
definirea acestora.
corupția și evaziunea fiscală, deși
au legături cu afacerile economice,
nu sunt infracțiuni de drept penal
al afacerilor, dar sunt cele mai
vizibile pe rolul instanțelor
judecătorești, în timp ce
infracțiunile contra patrimoniului
prin nesocotirea încrederii
creditorilor trec neobservate sau
lipsesc, deși fenomenul este
prezent (bancruta frauduloasă).
infracțiunile informatice cu impact
asupra afacerilor sunt tot mai
numeroase, fapt care implică o
pregătire în acest domeniu.
În ansamblu, activitatea
magistraților care soluționează

asemenea cauze este conformă
legii.
remarc însă că pentru soluționarea
corectă a acestor cauze nu sunt
suficiente numai cunoștințele de
drept penal. este nevoie de o
pregătire și în domeniul dreptului
comercial, al dreptului societar sau
al dreptului bancar. 

Sunteți membru al Asociației
Internaționale de Drept Penal.
Totodată, faceți parte din
conducerea Asociației Române de
Științe Penale. Care sunt
principalele teme de dezbatere în
aceste entități de profesioniști, în
anul 2019?

temele în dezbaterea asociației
române de științe penale sunt cele
care preocupă societatea
românească în acest moment:
modificarea codurilor, modificările
aduse legilor justiției.
pe agenda asociației internaționale
de drept penal este pregătirea
celui de-al XX-lea congres, care va
se va desfășura în noiembrie la
roma, cu tema Criminal Justice
and Corporate Business.

Ce obiective are societatea 
de avocatură Pașca & Pașca 
în următoarea perioadă?

În următoarea perioadă dorim o
dezvoltare a activității societății
noastre în domeniul consultanței în
afaceri, fără a neglija însă
avocatura „la bară”, nu numai în
domeniul dreptului penal, ci și în
domeniul dreptului civil, al
dreptului societar sau al
insolvenței, domenii în care
membrii societăți noastre au
expertiza necesară.

Piața serviciilor juridice trece prin
transformări radicale datorate
reglementărilor tot mai complexe,
riscului crescut în arii multiple,
evoluției economiei digitale și
presiunii continue privind
reducerea costurilor. Cum vedeți
evoluția pieței avocaturii în
România, în acest context? 

evoluția pieței avocaturii va fi
marcată de digitalizarea
activităților economice. se vor
amplifica activitățile de consultanță
juridică, inclusiv cele pe cale
informatică. informatizarea
activității instanțelor de judecată
va ușura activitatea de
documentare a avocatului, fără a
putea suplini însă prezența sa în
instanță.

mircea fica

Din păcate,
dezbaterile
juridice se
cantonează 
în comentarii
tehnico-
normative, și mai
puțin asupra
fenomenului viu
al aplicării
dreptului.
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Cum a evoluat Cabinetul
dumneavoastră în 2018 și ce
așteptări aveți pentru acest an?

anul 2018 a fost un an cu
multe realizări, în special în
ceea ce privește activitatea pe
care o desfășor începând cu
anul 2015 în domeniul
expertal, în calitate de expert
psiholog în domeniul
psihologiei clinice și judiciare. 
am observat în ultimii ani o
deschidere din ce în ce mai
mare a clienților către serviciile
psihologice. creșterea
numărului de solicitări în ceea
ce privește realizarea
expertizelor psihologice
judiciare (la solicitarea
instanțelor de judecată), cât și
a celor extrajudiciare (la
solicitarea clienților) susțin,
prin complexitatea
metodologiei, a procedurii de
realizare și a conținutului
informațiilor puse la dispoziția
beneficiarului, importanța
expertizei psihologice în
clarificarea și soluționarea unor
probleme care vizează aspecte
de natură psihologică, greu de
evidențiat prin alte metode de
investigație.
pentru anul 2019, la nivel
profesional, în calitate de
expert psiholog, îmi doresc să
fac cunoscut acest domeniu
destul de nou al psihologiei
persoanelor interesate sau
celor care au legătură cu acest

domeniu, iar ca psiholog/
psihoterapeut îmi doresc ca
prin intervențiile mele în cadrul
proceselor terapeutice/de
evaluare psihologică să ajut tot
mai mulți clienți să își
regăsească echilibrul și
armonia.

Sunteți unul dintre cei doi
experți psihologi pe domeniul
judiciar din județul Timiș,
având certificarea Institutului
de Psihologie Judiciară. 
Ce criterii trebuie să
îndeplinească un psiholog
pentru a fi specialist în acest
domeniu?

da, așa este, nu suntem foarte
mulți experți certificați cu
competență profesională în
Expertiza psihologică (judiciară
și extrajudiciară), după cum se
poate observa și în tabloul
experților psihologi, ediția a 3-
a, 2016.
criteriile pe care trebuie să le
îndeplinească un psiholog,
pentru a fi specialist în acest
domeniu, potrivit standardelor
de calitate ale serviciilor
psihologice, vizează mai multe
aspecte:
n atestarea profesională în

domeniul psihologiei clinice,
treapta de specializare de
psiholog autonom
specialist/principal;

n obligativitatea unei
specializări complementare

cu o durată de minimum 2
ani, nefiind suficientă o
simplă specializare generală
în specialitatea psihologie
clinică;

n organizarea activității
profesionale printr-o formă
de exercitare a profesiei de
psiholog cu drept de liberă
practică (cabinete
individuale de psihologie,
cabinete asociate și
societăți civile profesionale);

n asigurarea independenței,
obiectivității, echidistanței
raporturilor profesionale;

n asumarea individuală și
deplină a răspunderii pentru
calitatea actului profesional
în expertiza psihologică.

Expertiza psihologică judiciară
constituie un instrument de
investigare pentru cercetarea
problemelor specifice cu
conținut psihologic, necesare
pentru soluționarea cauzelor
penale sau civile. în ce județe
acordați consultanță? Unde ați
remarcat un interes ridicat?

expertiza psihologică judiciară
este o cercetare cu caracter
investigativ, realizată de către
un expert psiholog (în baza
competențelor acestuia),
admisă de către un organ
judiciar sau solicitată de către
una sau mai multe părți,
finalizată printr-un raport de
expertiză psihologică care

conține opiniile de specialitate
ale expertului psiholog, cu
privire la unele împrejurări de
fapt, enunțate prin unul sau
mai multe obiective, în
vederea utilizării ca probă
pentru soluționarea cauzei
judiciare (penale sau civile).
serviciile pe care le ofer în
domeniul psihologiei clinice și
judiciare, în calitate de expert
psiholog, se adresează în
primul rând clienților din
județul timiș și din celelalte
județe din regiunea de vest
(arad, caraș severin și
hunedoara), dar am avut și
solicitări din alte zone ale țării,
inclusiv din București. evident
că aceste solicitări privind
expertizele judiciare sunt
strâns legate de locul unde se
află pe rol dosarele, de
dispozițiile instanțelor care în
urma tragerii la sorți
desemnează expertul psiholog,
precum și de existența
psihologilor experți în
domeniul judiciar în
județele/regiunile respective.

Ce instrumente/
echipamente/tehnologii
folosiți?

principalul ”instrument” utilizat
în expertiza psihologică
consider că sunt chiar eu,
expertul psiholog, care, pe baza
analizei psihologice complexe
realizate, comunic și corelez

Există o deschidere tot mai mare în utilizarea,
ca probă, a expertizei psihologice
Interviu cu NICOLETA IORDAChE, Expert Psiholog, Cabinetul Individual de Psihologie Nicoleta Iordache
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date și informații – atât la nivel
cognitiv, cât și la nivel conativ, pe
baza unei procesualități specifice,
asimilate în urma procesului de
formare, și mai ales a experienței
profesionale și personale, formulez
opinii de specialitate, concretizate
prin elaborarea unor răspunsuri cu
valoare de predicție la anumite

întrebări/obiective care vizează
funcționarea psihologică a
subiecților expertizați.
analiza psihologică complexă este
metoda principală pe care o utilizez
în realizarea expertizei psihologice,
alături de anamneză, interviul clinic
structurat/nestructurat, metoda
narativă, observația clinică, metode

de identificare a elementelor
psihologice clinice și
psihopatologice, metode/tehnici
proiective, analiza psihologică a
înscrisurilor/documentelor/
înregistrărilor audio-video, precum
și ghiduri specifice de analiză
psihologică pentru sistemul
judiciar.
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pe lângă metodele și tehnicile de
evaluare psihologică specifice,
standardizate sau nestandardizate,
experiența și cazuistica judiciară
întâlnite m-au determinat să îmi
construiesc o metodologie și
instrumente proprii (seturi de teste
de evaluare, ghiduri de interviu,
fișe de observație etc.) și să îmi
dezvolt un stil personal cu privire la
modul în care corelez informațiile
obținute din diverse surse, precum
și să transpun aceste informații sub
forma unor opinii de specialitate în
raportul de expertiză psihologică
judiciară/extrajudiciară.

Care au fost/sunt domeniile unde
aveți mai multe solicitări? Care au
fost cele mai complicate dosare în
care avocații au beneficiat de
expertiza dumneavoastră? 

cele mai multe solicitări sunt în
domeniul psihologiei clinice, în
consiliere psihologică și
psihoterapie, dar și în domeniul
psihologiei clinice judiciare, fiind
solicitată ca expert psiholog de
către instanță (expertize
psihologice judiciare), dar și de
către terți (expertize psihologice
extrajudiciare).
În ceea ce privește expertiza
psihologică judiciară, am fost numită
ca expert psiholog de către instanță
în diverse dosare, atât de drept civil,
cât și de drept penal, în general în
cauze cu minori și/sau cu victime ale
unor abuzuri, fiind de referință, prin
complexitatea cauzelor, cele de
abuz sexual sau de abuz emoțional
de tip alienare parentală.
de asemenea, au existat și dosare
complexe în domeniul expertizei
psihologice extrajudiciare (victime
ale unor accidente, ale violenței
domestice, ale abuzurilor), ca
urmare a unor suferințe provocate,
soldate cu vătămări fizice grave
și/sau cu elemente de stres post-
traumatic.

Cum apreciați deschiderea
instanțelor de judecată/
magistraților pentru utilizarea
serviciilor de expertiză psihologică
judiciară? 

personal, apreciez că deschiderea
este tot mai mare în utilizarea ca
probă a expertizei psihologice și
acceptarea acesteia de către
instanțele de judecată, însă
consider că există câteva aspecte
deosebit de importante, care
limitează accesul la acest tip de
probă, și anume:
n absența informațiilor

clarificatoare cu scopul de a face
distincția între expertiza
psihologică și alte metode de
investigație (de exemplu, ancheta
psihosocială); 

n lipsa informațiilor cu privire la
procedura de lucru, condiții,
metodologie și durata expertizei
psihologice;

n structura și conținutul raportului
de expertiză psihologică;

n necunoașterea beneficiilor la
nivel de resurse informaționale
care derivă din utilizarea
expertizei psihologice judiciare
și/sau extrajudiciare.

absența informațiilor despre acest
domeniu al psihologiei conduce la
necesitatea furnizării unor informații
cu caracter specific într-un cadru
formal pentru cei interesați, și
anume: ce este, cum se realizează,
ce presupune, care sunt limitele și
beneficiile acesteia. mă refer, în
acest sens, la întâlniri organizate de
Barourile de avocați sau de către
alte instituții abilitate, în care să
existe un dialog despre și cum poate
fi folosită expertiza psihologică în
soluționarea cauzelor aflate pe rol la
instanțele de judecată.
Beneficiul major al expertizei
psihologice judiciare/extrajudiciare
îl constituie descoperirea unor
resurse nebănuite de natură
psihologică pentru care cei care iau

decizii, bazându-se pe dovezi,
argumente, opinii de specialitate,
pe lângă alte probe existente la
dosarele cauzelor, astfel încât
factorii decidenți să își poată forma
o opinie pertinentă despre
impactul și consecințele generate
la nivel psihologic. 

Aria dumneavostră de competență
include și alte domenii ale
psihologiei, precum  psihologie
clinică, psihoterapie și consiliere
psihologică, psihologie
organizațională, psihologie în
domeniul securității naționale. Cum
percepeți interesul instituțiilor, al
companiilor și al persoanelor fizice
pentru aceste specializări?

În ultimii ani, activitatea mea
specifică se desfășoară în principal
în domeniul psihologiei clinice și
judiciare, consiliere psihologică și
psihoterapie, evaluare psihologică
în domeniul psihologiei
organizaționale (evaluări
psihologice pentru angajare pe
diverse posturi, consiliere
vocațională și în carieră) și în
domeniul securității naționale
(evaluarea psihologică pentru
avizul de port armă).
din punct de vedere statistic,
procentul cel mai mare de clienți
este reprezentat de către cei care
solicită serviciile din categoriile:
consiliere psihologică și
psihoterapie, psihologie clinică,
psihologie judiciară.
comparativ cu anii trecuți, există o
deschidere tot mai mare, susținută
și de nevoia oamenilor de a se
adapta la schimbările care vin
odată cu evoluția societății, dar mai
ales cu conștientizarea faptului că,
în anumite situații, intervenția
autorizată și sprijinul unei persoane
competente pot fi o soluție extrem
de benefică.

mircea fica

Am fost numită ca
expert psiholog
de către instanță
în diverse dosare,
atât de Drept civil,
cât și de Drept
penal, în general
în cauze cu
minori și/sau cu
victime ale unor
abuzuri, fiind de
referință, prin
complexitatea
cauzelor, cele de
abuz sexual sau
de abuz
emoțional de tip
alienare
parentală.

Beneficiul major
al expertizei
psihologice
judiciare/extraju-
diciare îl
constituie
descoperirea
unor resurse
nebănuite de
natură
psihologică
pentru care cei
care iau decizii,
bazându-se pe
dovezi,
argumente, opinii
de specialitate,
pe lângă alte
probe existente
la dosarele
cauzelor, astfel
încât factorii
decidenți să își
poată forma o
opinie pertinentă
despre impactul
și consecințele
generate la nivel
psihologic. 
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Dental Experts este una dintre
cele mai cunoscute clinici
dentare din Timișoara. 
Care sunt cele mai frecvente
probleme pe care le au
pacienții care vin să se trateze
la dumneavoastră?

pacienții noștri sunt în general
cei care au probleme majore
de sănătate dentară, dar și cei
care își doresc o reabilitare
sau îmbunătățire a
zâmbetului lor. Nu suntem o
adresă unde vin pacienți
pentru una sau două obturații
sau o coroană dentară. de
multe ori suntem ultima
adresă după multe alte
tratamente cu mai puțin
succes. cele mai frecvente
probleme sunt lipsa unuia sau
mai multor dinți în zona
estetică, pacienți cu pierderi
masive de dinți și os, pacienți
cu poziții și culori ale dinților
care îi nemulțumesc. Grupa
de vârsta este cuprinsă între
17 și 90 de ani. din păcate,
mulți dintre pacienții noștri
vin în situații foarte grave.
aici contribuie lipsa de
informare și educație
sanitară, indolență sau faptul
că au frecventat cabinete
lipsite de mijloace de
investigații corespunzătoare.

Potrivit statisticilor, avem cel
mai mic consum de pastă de
dinți din Europa. Ce măsuri
propuneți pentru intensificarea
activității de prevenție?

măsurile preventive care se
impun în românia ar fi:
educația sanitară intensificată,
de la cele mai mici vârste, în
toate regiunile, de la sat până
la oraș, fără nicio diferență;
un program național și o
legislație care să nu
deconteze servicii medicale

dentare din partea casei
Naționale de asigurări de
sănătate fără demonstrarea
din partea pacientului că a
fost la control de cel puțin trei
ori pe an. 
de asemenea, pentru familiile
defavorizate ar trebui un plan
de sprijin strict cu produse
pentru igienizare bucală. dar,
repet, totul pleacă de la
școală, de la desființarea
multor cabinete școlare de
medicină dentară.
un popor needucat are de

suferit din toate punctele de
vedere, fizic, psihic și moral.
până când acest lucru nu se
va schimba, iar guvernanții nu
își vor schimba atitudinea față
de școală, mare lucru nu se va
face. toți ne naștem cu un
număr mare de dinți, hai să
nu spunem egal, pentru că
mai sunt și excepții, dar nu
toți avem grijă de ei cum
trebuie. prevenția prin control
și igienizare poate face ca
tratamentele dentare să fie
accesibile tuturor.

Un zâmbet și o dantură sănătoasă
au un impact major 
asupra calității vieții
Interviu cu PROF. DR. EMANUEL BRATU, Manager, Dental Experts
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Tehnologia în acest domeniu 
a evoluat foarte mult. 
Ce echipamente și soluții folosiți
în activitatea de zi cu zi?

tehnologiile actuale au simplificat,
eficientizat și robotizat medicina
dentară. astăzi, putem să
amprentăm optic un dinte și să
realizăm în aceeași zi o restaurare
finală, putem insera implanturi fără
să mai facem incizii în anumite
situații cu ajutorul ghidurilor
chirurgicale computerizate realizate
in house, putem investiga
tridimensional pacienții cu ajutorul
unui cBct (tomograf), putem
realiza restaurări fără metal, putem
fabrica dinți la imprimanta 3d,
putem tăia osul fără freze cu
ajutorul ultrasunetelor, putem
modela gingiile cu laser. 
am intrat în epoca digitală, dar nu
în toate cazurile aceste tehnologii
se pot aplica. aici intervine
experiența, iar asta nu se învață pe
internet și nici din cărți, ci prin
munca cu pacientul. de aici și
deviza noastră: un expert este
acela care a făcut toate greșelile
posibile într-un anumit domeniu de
activitate. asta a spus-o Niels Bohr,

unul dintre părinții științei atomice. 
Încercăm în fiecare zi să oferim
pacienților noștri un mix din ce este
mai modern, mai verificat tehnic,
mai rapid, mai sigur și mai frumos.
de cele mai multe ori reușim, dar
suntem totuși oameni, nu zei.

Pentru avocați, dar și pentru alte
profesii juridice, precum și pentru
managerii de companii și instituții, 
o dantură sănătoasă reprezintă 
un prim pas către succes. 
Ce le recomandați să facă sau
să nu facă acestor persoane?

un om este definit de trăsături
fizice și morale. morala este greu
de influențat, fizicul, mai ușor.
conceptul de emoție contagioasă
se bazează în mare parte pe
zâmbet, deci cine este într-o poziție
de decizie și lucrează cu oamenii
are nevoie să zâmbească pentru a
avea succes. 
este un principiu clasic. mușchii
care produc zâmbetul influențează,
conform unor studii din 1906, fluxul
sangvin cranian, deci cine zâmbește
mai mult, pe lângă faptul că va fi
perceput ca un om pozitiv, își va
activa și fluxul sangvin cerebral. 

sugerez tuturor celor care au
dificultăți de ordin dentar în a
zâmbi să și le rezolve cât mai
repede și mai bine, un zâmbet și o
dantură sănătoasă au un impact
major asupra calității vieții. pe
lângă ochi, zâmbetul este cel mai
reținut reper al unei fețe, deci ne
atrage sau ne respinge. cred că toți
preferăm să fim atrăgători. 
dar nu e vorba numai de atracție, e
vorba de sănătate în același timp!
iar în lumea noastră actuală, cu
stresul existent, chiar și lipsa unui
dinte poate să producă modificări
incalculabile. pare exagerat, dar
acesta este adevărul.
din acest motiv, sugerez un control
periodic, chiar dacă aparent nu
avem probleme, deoarece sunt
multe afecțiuni dentare care nu se
văd sau se simt, dar care se
dezvoltă în profunzime fără ca noi
să bănuim.

Contact
0256.275.221
0766.230.616

Timișoara, Str. Memorandului 16
programari@dentalexperts.ro

mircea fica

încercăm 
în fiecare zi s
ă oferim
pacienților
noștri un mix 
din ce este mai
modern, mai
verificat tehnic,
mai rapid, 
mai sigur 
și mai frumos.

Sugerez tuturor
celor care au
dificultăți de
ordin dentar în 
a zâmbi să și le
rezolve cât mai
repede și mai
bine, un zâmbet
și o dantură
sănătoasă au 
un impact major
asupra calității
vieții.
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Diagnoză și terapie 
cu biorezonanță cuantică 
(SCIO/Eductor)
este în prezent unul dintre cele
mai performante dispozitive de
analiză, tratament și de
reducere a stresului, folosind
principiul biorezonanței
electrofiziologice. acesta
detectează afecțiuni trecute și
sechelele, afecțiuni prezente,
precum și afecțiuni la care
clientul are anumite
predispoziții.
precizia sistemului este bazată
pe decenii de cercetări în
medicina bioenergetică,
biorezonanță și bio-feedback
(scanarea electro-dermică). 
scio/eductor este un sistem
electro-fiziologic universal creat
după principiile fizicii cuantice,
care printr-un set de senzori
electrozi amplasați pe fruntea și
la membrele persoanei
examinate, „citește” vibrația
emisă de organism, adică undele
de energie emise de corp, pe
care le prelucrează cu ajutorul
calculatorului și a unui software
specializat.
software-ul eductor 64 este
considerat a fi poate cel mai
mare și cuprinzător software de
sănătate din lume (cuprinde
peste 250 de programe).
combinat cu hardware-ul scio,
permite operarea sistemului și
citirea câmpurilor energetice
subtile ale organismului.

Diagnoză & Terapii principale: 
alergii; anti-aging; Bio-
feedback; Bach Flowers; Body
viewer (3d); cranio-sacrale;
disease dictionary;  orl &
dentare; identificare deficite
nutriționale; indici de sănătate;
iridiologie; emoții & psihologie

& Nlp; organe & oase & țesuturi
& meridiane etc.
Beneficii principale:
n identificarea organelor

stresate, legătura cu emoțiile
& tratarea acestora la nivel
energetic;

n identificare de traume fizice și
conflicte emoționale avute pe
parcursul vieții, cu precizarea
vârstei;

n identificarea predispoziției
organismului spre anumite
boli care ar putea apărea în
viitor;

n reducerea stresului, a oboselii
și a durerilor;

n identificare & eliberare de
blocaje energetice.

AntiAging & Rejuvenation &
Energy Restoration (Sapphire)
terapia de revigorare a
frumuseţii sapphire a fost
concepută spre a înlesni un
profund proces de relaxare,
reîntinerire și restaurare a
energiei corpului, utilizând
disponibilităţile de remodelare
subtilă vibraţională ale
dispozitivului scio/eductor.
tratamentul antiaging implică
utilizarea unor micro-curenți
siguri, nedureroși, de nivel
scăzut, de forma modulară
(impulsuri electrice), care
acționează spre a „reprograma”
mușchii aproape de forma
musculară originară. Blândele
impulsuri electrice de fapt
reabilitează mușchii și
îmbunătățesc circulația, textura,
tonul și ridurile fine.
cuprinde următoarele terapii:
n energy restoration;
n antiaging;
n stress reduction;
n environmental stressors;
n Face and Beauty;

n Weight management;
n skin and hair;
n Body scan and reshape;
n relieve effects of Gravity;
n exercise motivation and

Fitness.

Diagnoza și terapie NLS
(Oberon Bio-feedback) 
oBeroN este un sistem de bio-
feedback non-linear (Nls –
dezvoltat la institutul de
psihofizică practică din rusia)
care combină tehnologia
informației avansate cu
domeniul controlului
homeostatic activ și care
permite detectarea modificărilor
minime ale frecvențelor
biorezonante care apar atunci
când celulele, țesuturile sau
organele sunt supuse stresului în
diverse condiții ale stării de
sănătate.
sistemul permite evaluarea
rapidă și eficientă a întregului
corp, urmată de terapii țintite
pe organe/sisteme de organe
până la nivel de celule,
cromozomi și structuri de adN,
prin creșterea nivelului
energetic și/sau prin distrugerea
energetică a microorganismelor
patologice (alergeni, viruși,
bacterii, fungi).

Echilibrare energetică 
și emoțională & Reducerea
stresului și relaxare 
& Training mental 
sistemele brainlight® au fost
distinse (începând din anul 2012
și până în prezent) cu premiul:
„Cel mai bun produs al anului” în
Germania și cuprind programe
mentale și multisenzoriale
aplicate audio-vizual, având
rezultate remarcabile în
regenerarea sănătății, prin

reducerea stresului și creșterea
performanței cerebrale. 
sistemul brainlight® Touch
synchro are rezultate
remarcabile în:
n prevenția și creșterea

toleranței la stres și
managementul durerii;

n atingerea unor stări profunde
de relaxare;

n creșterea capacității de
concentrare;

n dezvoltarea abilităților de
rezolvare a problemelor;

n creșterea încrederii în sine,
motivare pozitivă și
dezvoltarea atitudinii pentru
atingerea performanței;

n stimulare motivațională
pentru sportivi.

Pentru copii, tineri și studenți,
poate fi utilizat în:
n dezvoltarea abilităților de

citire și scriere și a abilităților
matematice;

n îmbunătățirea capacității de
concentrare, de memorare și
de învățare accelerată;

n rezolvarea de probleme și
antrenarea mentalului pentru
perioadele solicitante din
timpul testelor, examenelor,
evaluărilor.

suntem cu toții invitați să aflăm
mai multe informații și despre
celelalte servicii oferite
accesând pagina de web, dar și
să ne facem o programare cât
mai curând…

Sănătate – Frumusețe - Relaxare
clinica naTurell srl

timișoara, calea Bogdanestilor
nr. 22, ap. 2 

tel.: 0722 21 44 21 & 
0785 288 112 

office@naturell.ro 
www.naturell.ro 

www.facebook.com/clinicaNaturell

Clinica NATURELL din Timișoara 
– o oază în mijlocul orașului
în acest articol evidențiem câteva categorii de servicii și dispozitive de înaltă tehnologie de care putem beneficia la
Clinica Naturell, într-o ambianță primitoare și relaxantă.
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piața de fuziuni și achiziții din românia s-a
apropiat de 2 miliarde de euro în 2018,
arată o analiză a deloitte românia
realizată pe baza surselor publice și a
tranzacțiilor cu valoare comunicată. luând
în calcul și tranzacțiile a căror valoare nu a
fost comunicată, piața totală a fuziunilor și
achizițiilor din românia se situează între
3,8 și 4,3 miliarde de euro, potrivit
estimărilor deloitte, puțin sub nivelul
anului precedent.
„am asistat la o ușoară diminuare a
activității de m&a în 2018, după ce în
2017 a existat un context particular, cu o
valoare record a tranzacțiilor între 100 și
500 de milioane de euro. În pofida acestei
evoluții, piața rămâne la un nivel robust,
specific unui an de creștere economică.
premiera anului 2018 a fost reprezentată

de cele două finanțări prin care start-up-ul
românesc uipath a atras puternice

fonduri de investiții din lume, devenind
primul unicorn din sectorul it din

românia”, a spus ioana filipescu (foto),
Partener corporate finance, 
Deloitte românia.
În 2018, au fost anunțate 14 tranzacții cu o
valoare comunicată sau estimată de cel
puțin 100 de milioane de euro. În total,
numărul tranzacțiilor contabilizate de către
deloitte a fost de 96 în 2018. valoarea
medie a tranzacțiilor cu valoare comunicată
a fost de 50 de milioane de euro.
activitatea fondurilor de private equity s-a
menținut la un nivel ridicat în 2018, cu 12
tranzacții anunțate, la vârful clasamentului
fiind preluarea zentiva (inclusiv
producătorul local zentiva sa) de către
advent international. valoarea totală a
achizițiilor realizate de fonduri a fost de
peste 1,1 miliarde de euro, potrivit
estimărilor deloitte.

ANALIză DELOITTE: ACTIVITATE INTENSă 
DE M&A îN 2018 îN ROMâNIA 

legal tech hub vienna (lthv), o inițiativă
lansată de șapte firme de avocatură din
austria, printre care schoenherr – firmă
prezentă și pe piața din românia –
lansează o invitație de depunere
aplicații în cadrul programului său
accelerator. Start-up-urile și imm-
urile românești active în sfera
tehnologiei dedicate domeniului
juridic sunt invitate să aplice la
următorul link: https://lthv.eu/
lthv-accelerator-programme/
programul se adresează
companiilor care dezvoltă
soluții digitale pentru
domeniul juridic bazate pe
tehnologii de tipul machine
learning, inteligență
artificială, platforme,

tehnologii semantics sau blockchain, și
care lucrează la soluții pentru domeniul
juridic referitoare la managementul

relației cu clienții, managementul juridic,
tranzacții, business development sau
analiza datelor. termenul – limită
pentru depunerea aplicațiilor este
27 ianuarie 2019.

gudrun stangl (foto), partener &
coo în cadrul schoenherr și membru
al consiliului de administrație al

lthv: „Ne bucurăm să fim parte a
acestei inițiative unice. având
în vedere faptul că lucrez 
într-o firmă de avocatură

regională, mă bucur că 
start-up-uri și imm-uri din
toată europa, active în sfera

tehnologiei dedicate

domeniului juridic, pot aplica în cadrul
acestui program. aștept cu interes să aflu
mai multe despre ideile inovative care ne
vor fi prezentate”.
cele șapte firme de avocatură, dorda,
eisenberger herzog, herbst kinsky, phh
attorneys at law, schoenherr, scWp
schindhelm și Wolf theiss au lansat lthv
în octombrie 2018. această inițiativă unică,
în cadrul căreia șapte firme de avocatură
își unesc forțele, este menită să conducă
domeniul serviciilor juridice către un viitor
digital, asigurând totodată menținerea în
prim plan a nevoilor clienților. obiectivele
lthv sunt: creșterea eficienței interne,
digitalizarea proceselor existente,
analizarea și automatizarea noilor
operațiuni, precum și dezvoltarea de
servicii digitale și noi modele de afaceri.

LEgAL TECh hUB INVITă START-UP-URI ȘI IMM-URI 
Să DEPUNă APLICAȚII PENTRU PROgRAMUL SăU ACCELERATOR 

ioana filipescu, Partener corporate finance,
Deloitte românia
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divizia de proprietate intelectuală a Nestor
Nestor diculescu kingston petersen (NNdkp
consiliere in proprietate intelectuala srl) a
anunțat astăzi promovarea andreei Bende în
structura parteneriatului. astfel, începând cu
1 ianuarie 2019, andreea devine cel de-al
treilea partener al diviziei, alături de ana-
maria Baciu, coordonator, și cosmina simion.
andreea Bende (foto) s-a alăturat  NNdkp
consiliere in proprietate intelectuala srl de
mai bine de 14 ani, iar evoluția sa
profesională și ascensiunea ei către cea mai
înaltă treaptă ierarhică spun o poveste
despre tenacitate, ambiție, loialitate și foarte
multă muncă: ea și-a început cariera în
proprietate intelectuală ca paralegal în

cadrul departamentului de ip, dar pasiunea
pentru acest domeniu a făcut-o să își
dorească mai mult. astfel, pentru andreea a
urmat o perioadă intensă de specializare în
domeniul proprietății intelectuale, în tot

acest timp fiind implicată într-un număr
semnificativ de proiecte, de la cele mai
simple până la cele ce au necesitat un grad
de sofisticare din ce în ce mai pregnant. 
NNdkp consiliere în proprietate intelectuală
a fost înființată în anul 2003, iar astăzi este
una dintre cele mai reputate și cea mai
premiată echipă  din românia de către
publicațiile specializate în domeniul
proprietății intelectuale, fiind  desemnată
„Firma  de proprietate intelectuală a anului
in  România” la gala premiilor managing
intellectual property (mip) în 2014, 2015,
2016,  2017 și 2018 (singura firmă din
românia care a  primit această distincție de
cinci ori).

ANDREEA BENDE, PROMOVATă îN CALITATE
DE PARTENER îN CADRUL NNDKP IP

consiliul concurenţei a sancţionat 13
agenţii de turim şi asociaţia Naţională a
agenţiilor de turism (aNat) cu amenzi în
valoare totală de 11.419.539.35 lei (aprox.
2,45 milioane euro), pentru coordonarea
comportamentului pe piaţa comercializării
produselor turistice prin agenţii de turism.
autoritatea de concurenţă a constatat că,
în perioada iunie 2013-septembrie 2016,
13 agenţii de turism și-au coordonat
politicile comerciale, inclusiv printr-un
schimb de informaţii sensibile din punct de

vedere concurenţial, cu scopul de a nu
permite scăderea preţurilor
produselor/pachetelor turistice
comercializate. 
astfel, agenţiile de turism nu au redus sub
un anumit nivel preţul de vânzare către
clienți pentru produsele turistice şi/sau
pachetele de servicii turistice comercializate
(ex.: bilete de avion în zborurile tip charter –
atât ca produs turistic individual, cât și ca o
componentă dintr-un pachet de servicii
turistice). de asemenea, acestea au limitat

sau au eliminat
campaniile
promoționale ale
companiilor concurente
care ofereau reduceri
sau gratuităţi clienţilor
şi şi-au împărțit numărul
de locuri în avioanele
contractate pentru
zborurile de tip charter,

pentru a limita astfel în mod artificial oferta,
în vederea creșterii prețului de vânzare.
christian’76 tour s.r.l. a aplicat la
programul de clemenţă, oferind dovezi
privind existenţa faptelor
anticoncurenţiale, şi a primit imunitate la
amendă. 
companiile aerotravel s.r.l., eximtur
s.r.l., Fibula air travel s.r.l., Nova travel
s.r.l., paralela 45 turism s.r.l., prompt
service travel company s.r.l., rezeda
World travel s.r.l., tez tour s.r.l., touring
europabus romania s.r.l. au recunoscut
participarea la practica anticoncurenţială şi
au beneficiat de reducerea cu 20% din
nivelul de bază al amenzii.
investigația va continua analiza privind
posibilul comportament anticoncurențial al
companiei Naţionale de transporturi
aeriene române tarom s.a., respectiv
facilitarea săvârşirii faptei
anticoncurenţiale.

CONSILIUL CONCURENȚEI
A SANCȚIONAT 13 AgENȚII DE TURISM ȘI ANAT

amenzile au fosT aPlicaTe asTfel:
1. aerotravel s.r.l. 400.754,46 lei (aprox. 86.003 euro)
2. air Fla s.r.l. 9.618,91 lei (aprox. 2.064euro)
3. corali holidays s.r.l. 6.644,12 lei (aprox. 1.426 euro)
4. eximtur s.r.l 685.116,14 lei (aprox. 147.027 euro)
5. Fibula air travel s.r.l. 88.310,64 lei (aprox. 18.952 euro)
6. happy tour s.r.l. 519.597,56 lei (aprox. 111.506 euro)
7. Nova travel s.r.l. 124.616,00 lei (aprox. 26.743 euro)
8. paralela 45 turism s.r.l. 1.723.737,00 lei (aprox. 369.917 euro)
9. prestige tours international s.r.l. 2.139.282,82 lei (aprox. 459.093 euro)
10. prompt service travel company s.r.l. 186.084,73 lei (aprox. 39.934 euro)
11. rezeda World travel s.r.l. 28.780,08 lei (aprox. 6.176 euro)
12. tez tour s.r.l. 55.930,00 lei (aprox. 12.003 euro)
13. touring europabus romania s.r.l. 5.397.762,87 lei (aprox. 1.158.368 euro)
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IANUARIE

l legea nr. 310/2018. modificările și
completările aduse codului de
procedură civilă

l conferința Națională de drept penal
al afacerilor, ediția a iv

FEBRUARIE

l Gala legal point

l Forumul dreptului muncii, 
ediția a vi-a

l soluţii eficiente de luptă împotriva
corupţiei şi a fraudei, 
ediția a iii-a

l Forumul de mediu; Gestionarea și
reciclarea deșeurilor, ediția a iv-a

MARTIE

l lobby or not lobby, ediția a ii-a

l ziua dreptului ieșean 

l Gala drepturilor de autor și a
drepturilor conexe, ediția a ii-a  

l management sportiv, marketing
sportiv și drept sportiv - tendințe de
dezvoltare în românia

l o viziune juridică și fiscală privind
viitorul industriei jocurilor de noroc 

APRILIE

l oportunități de finanțare pentru
private equity în românia

l strategia energetică a româniei
2050; Noi reglementări în sectorul
energetic, ediția a iv-a

l conferința Națională de contencios
administrativ, ediția a v-a

l Noi reglementări în agricultură

l ziua dreptului bucureștean (hexagon)

MAI

l stadiul implementării noilor aparate
de marcat electronice fiscale cu
jurnal electronic

l Forumul Național de drept Bancar

l Gala legal magazin, ediția a ii-a  

l conferința Națională de drept penal
al afacerilor, ediția a v-a

l Gala proprietății industriale, 
ediția a iii-a  

IUNIE

l mediul de afaceri sub lupa consiliului
concurenței, ediția a v-a

l excelență în medicină și farmacie,
ediția a iii-a

Calendar Conferințe 
Universul Juridic 2019
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EVENIMENTE

notă – în funcție de noutățile legislative și de propunerile partenerilor,
lista cu evenimente va fi completată.

Pentru informații despre parteneriate și înregistrare 
(taxa de participare), vă rugăm să contactați redacția:

mircea fica, editor coordonator; 0732.903.216 / mircea.fica@universuljuridic.ro
roxana Biga, project manager; 0743.292.252 / roxana.biga@universuljuridic.ro

l conferința Națională de drept
contravențional

l Forumul achizițiilor publice, 
ediția a ii-a

l reglementarea juridică a
criptomonedelor și a tehnologiilor
blockchain în uniunea europeană și
în românia

IULIE
l Gala legal point

l impactul fiscalității asupra mediului
de afaceri, ediția a iX-a

SEPTEMBRIE
l soluții pentru recuperarea bunurilor

și a creanțelor, ediția a iv-a

l zilele dreptului timișorean 

l rolul și responsabilitatea
autorităților în protejarea
patrimoniului cultural și arhitectural
al româniei

l zilele Baroului București

l conferința Națională de executare
silită, ediția a X-a

OCTOMBRIE
l conferința Națională de dreptul

familiei

l soluții pentru sprijinirea și finanțarea
companiilor - bănci, fonduri
europene, ajutoare de stat, piața de
capital, ediția a ii-a

l zilele dreptului brașovean 

l cum ne protejăm 
de criminalitatea cibernetică?

NOIEMBRIE
l ziua profesiilor liberale + eveniment

expertiză judiciară

l outsourcing vs. proprietate
intelectuală. românia - 
țara executanților?

l Gala lady lawyer, 
ediția a vi-a 

l conferința Națională de drept penal
al afacerilor, ediția a vi-a

DECEMBRIE
l eveniment Gdpr

l Gala legal point

l Back in business versus „purgatoriul”
falimentului, ediția a iX-a

l Forumul de contencios administrativ



40 EDIŢIA A XX-A iaNuarie 2019
leGal maGaziN www.LEgALMAgAzIN.RO 

EDITORIAL

conomia județului
timiș a crescut
permanent în ultimi 35
de ani. potrivit site-ului

www.analizeeconomice.ro, în
anul 1985 județul timiș
contribuia cu doar 3,3% la 
piB-ul Național. anul trecut,
procentul a urcat la 4,7%.
trebuie să remarcăm că au fost
depășite județele constanța
(4,6%), cluj (4,5%), prahova
(3,9%) și Brașov (3,3%). toate
acestea aveau în 1985 o
contribuție la piB-ul național
mai ridicată decât cea a
județului timiș.
primăria timișoara a elaborat
strategia integrată de
dezvoltare urbană a polului de
creștere timișoara pentru
perioada 2015-2023. În analiza
sWot (strenghts = atuuri;
Weaknesses = puncte slabe;
opportunities = oportunități și
threats = riscuri), se arată că
polul de creştere timişoara
este cel mai performant din
punct de vedere economic
dintre toate aglomeraţiile
urban-periurbane din românia,
cu excepţia Bucureştiului, atrac -
tiv pentru investitori, favorizat
de poziţia sa în vestul ţării şi de
mediul de afaceri atrac tiv. are
o structură economică
diversificată, cu sectoare it&c
bine reprezentate, dar continuă
să concentreze un mare număr

de activităţi cu valoare
adăugată redusă, mari
consumatoare de forţă de
muncă slab plătită.     
tradiţiile industriale se
perpetuează, în ciuda închiderii
multora dintre vechile unităţi
industriale. investiţiile noi din in -
dustrie sunt, în general, mai
performante, mai respectuoase
faţă de mediu, se concentrează
în zone industriale speciale,
constituite fie prin reconversia
vechilor platforme industriale,
fie prin crearea de zone noi, de
tipul parcurilor industriale şi
tehnologice. se menţin încă
mari zone industriale vechi,
abandonate, cu peisaj degradat
(brownfield), surse majore de
poluare. activităţile industriale
în sistem lohn continuă să aibă
o pondere prea mare. 
serviciile sunt în ascensiune,
cunoscând o diversificare
accentuată şi o creştere
evidentă a calităţii. acestea au
ponderea cea mai mare în
ocuparea forţei de muncă şi,
alături de industrie, au cea mai
mare contribuţie la cifra de
afaceri şi la crearea piB.
predomină însă serviciile cu
valoare adăugată mică,
îndeosebi serviciile comerciale,
iar serviciile de consultanţă
pentru susţinerea afacerilor
sunt modeste. 
din această concluzie a analizei

sWot se poate vedea
potențialul extraordinar de
ridicat al serviciilor juridice în
timișoara. În următorii 10 ani,
este de așteptat o maturizare a
managerilor români de
companii și instituții din timiș,
care vor investi în compliance
(conformare), pentru a nu mai
ajunge în situații litigioase. 
vor crește investițiile străine și
locale, proporțional cu
dezvoltarea infrastructurii de
transport (autostrăzi, căi ferate
moderne, aeroportul
internațional „traian vuia”
etc.), a infrastructurii it-&c (la
timișoara se vor produce
antene 5G pentru operatori din
europa și america) și a
infrastructurii de utilități
(curent, gaz, apă, deșeuri etc.)
potrivit analizei sWot, situaţia
generală este caracterizată
printr-un nivel ridicat al
investiţiilor străine, comparativ
cu alte zone de dezvoltare,
precum şi de preocuparea
continuă a autorităţilor publice
locale pentru atragerea de
investitori străini. o altă
caracteristică este costul forţei
de muncă ridicat, comparativ
cu alte zone de dezvoltare din
românia, aspect esenţial
pentru investitorii străini.
totodată, se aşteaptă ca, odată
cu finalizarea tronsonului de
autostradă timişoara – mako

(ungaria), nivelul investiţiilor
străine să crească simţitor.
consiliul Județean timiș a
propus Băncii mondiale 10
investiții majore pentru
timișoara, care au o valoare de
peste  700 de milioane de euro.
acestea sunt: sala polivalentă,
noul stadion, institutul de
oncologie, spitalul regional,
centura Nord-vest timișoara,
aqua park, extinderea
aeroportului, drumul eurotrans
timișoara-moravița și legătura
rutieră dintre a1 și dN69.
pentru toate aceste investiții
este nevoie de consultanți,
inclusiv de avocați. 
În 2021, timișoara va fi capitală
culturală europeană. acest titlu
va contribui la dezvoltarea
turismului și a micilor afaceri
(horeca, artizanat, transporturi
etc.) din regiune. să ne
amintim că, în anul 2007, sibiul
a fost vizitat de peste un
million de turiști.
Facultatea de drept a
universității de vest va
continua să furnizeze tineri
bine pregătiți cabinetelor și
societăților de avocatură care
doresc să se extindă, precum și
companiilor și instituțiilor, care
vor fi nevoite să-și lărgească
departamentele juridice, având
în vedere nivelul tot mai
sofisticat al procedurilor și
actelor normative. 

Brandul Timișoarei stimulează
avocatura de business
de MIRCEA FICA, Editor Coordonator, Publicațiile Legal Magazin
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