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Calendar conferinţe legal Magazin 2018
15 Martie
Soluții pentru recuperarea bunurilor și a
creanțelor, Ediția a II-a

15 Martie
Gala drepturilor de autor și a drepturilor
conexe

27 Martie
Revoluția aparatelor cu jurnal electronic,
Ediția a II-a
29 Martie
Management sportiv & Drept sportiv tendințe de dezvoltare în România
30 Martie
Eveniment Data Protection Brașov

4 aPrilie
Cum ne protejăm de criminalitatea
cibernetică?, Ediția a II-a

18 aPrilie
Strategia energetică a României 2050; Noi
reglementări în sectorul energetic, Ediția a
III-a.
16 Mai
Forumul Dreptului Muncii, Ediția a VI-a

22 Mai
Gala Legal Magazin, Ediția a II-a
30 Mai
Lobby or not Lobby, Ediția a II-a

23 octoMbrie
Forumul de Mediu, Ediția a III-a

6 iunie
Eveniment Contrafaceri în industria
alimentară

31 octoMbrie
Excelență în medicină și farmacie, Ediția a II-a

6 iunie
Gala Proprietății Industriale, Ediția a II-a

9 noieMbrie
Impactul ﬁscalității asupra mediului de
afaceri, Ediția a IX-a

13 iunie
Mediul de afaceri sub lupa Consiliului
Concurenței, Ediția a IV-a

16 noieMbrie
Forumul Dreptului Muncii, Ediția a VII-a

20 iunie
Tendinţe şi provocări în procesul de
restituire a proprietăţilor, Ediția a II-a

21 noieMbrie
Gala Lady Lawyer, Editia a V-a

28 noieMbrie
Data Protection - efectele intrării în
vigoare a noii legislații

3 iulie
Mișcarea patronală din România
19 sePteMbrie
Reindustrializarea României,
Ediția a II-a

12 deceMbrie Back in business versus „purgatoriul”
falimentului, ediția a VIII-a

3 octoMbrie
Forumul achizițiilor publice, Ediția a II-a

Toate conferințele sunt organizate la Palatul CCIB (Str. Ion Ghica, Nr. 4, Sector 3,
București), în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie București
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Mircea Fica,
Roxana Biga,

16 octoMbrie
Soluții pentru recuperarea bunurilor și a
creanțelor, Ediția a III-a
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coManda se face:

aBONaMeNT

leGal MaGaZIN
vă propunem să vă abonați la publicațiile legal Magazin.
Oferta noastră este valabilă până în data de 30 aprilie 2018.

1. prin email:
la adresa oﬃce@legalmagazin.ro
2. prin telefon:
la numărul 0736.366.192
Persoană de contact: roxana Biga , Sales Manager

Frecvenţă legal Magazin: 6 ediţii/an
Frecvenţă ediție specială lady lawyer: 2/an
Frecvență ediție specială Tax and accounting Review: 1/an
abonament 1 an (9 reviste) în format tipărit:
300 lei/abonament.
Transport gratuit în România.
Bonus – Un articol/interviu pe www.legalmagazin.ro
și o invitație la una dintre conferințele organizate
de legal Magazin

le mulțumim celor care s-au abonat deja!
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anul trecut s-au înscris în Baroul
București 277 de cabinete individuale
și 32 de societăți

de mircea fica, Senior editor, Legal magazin

otrivit informațiilor
furnizate de Baroul
București redacției Legal
Magazin, anul trecut au fost
277 de Cabinete Individuale de
avocatură care s-au înființat în
anul 2017 în Baroul București.
Totodată, au fost 32 de
societăți, din care 27 de SCP
(Societate Civilă Profesională) și
5 SPRL (Societate Profesională cu
Răspundere Limitată).
Pentru a putea înființa o
societate trebuie să fie minim
doi avocați asociați.
LiSta SocietățiLor de avocatură
înființate în anuL 2017 și
înScriSe în BarouL București

SCP Arsene, Diaconescu și
Asociații
SCP Băiculescu și Asociații
SCP Bunea și Asociații
SCP Călin & Groșeanu
SCP Călinescu & Asociații
SCP Cojocaru, Ferendinos și
Asociații
SCP Cristea, Vergu și Asociații
SCP Dan Dracea și Laura
Dracea
SCP Drăgoi, Tufler și Asociații
SCP Dumitrescu și Medrega
SCP Dumitru și Asociații
SCP Goronescu, Chirilă și
Asociații
SCP Grigorescu și Asociații –
Avocați
SCP Hărătău și Asociații
SCP Iacoșan & Asociații
SCP Ilie, Dinu
SCP Iosif și Asociații
SCP Mihalache și Asociații
SCP Moise, Paraschiv și
Asociații
SCP Motorga, Cănureci și
Asociații
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SCP Negoiță, Iancu și Panaitescu
SCP Paziuc & Jida
SCP Revnic și Asociații
SCP Sora și Asociații
SCP Stalfort & Stăniloaie
SCP Stancu, Răchitan și
Asociații
SCP Vasilescu & Asociații
SPRL Berechet Hirit
SPRL Cecilia Popa și Asociații
SPRL Ijdelea Mihăilescu
SPRL Teodora Ionașcu și
Asociații
SPRL Zamfir și Asociații
Sursa: Baroul București
În data de 2 martie 2018,
în Baroul București erau
înscriși 549 de societăți, 6.100
de cabinete individuale, 9.072
de avocați definitivi, 650 de
avocați stagiari și 94 de avocați
străini.

tot mai muLți avocați ieS
din Barou

Totodată, existau 1.259 de
avocați radiați. De remarcat că
numărul avocaților radiați este
tot mai mare de la an la an.
Sunt mai multe explicații pentru
acest fenomen. Nu au reușit săși găsească clienți. Nu mai
doresc să profeseze și și-au
găsit de lucru în alt domeniu.
Concurența în București este
maximă, iar numărul avocaților
este foarte mare. Managerii
români nu conștientizează
importanța colaborării
permanente cu un avocat / un
cabinet / o societate de avocatură.
Fondat la 30 septembrie 1831 și
reorganizat la 24 iunie 1865, în
urma adoptării primei Legi
privind organizarea corpului de

avocați (decembrie 1864),
Baroul din București (de Ilfov,
cum s-a numit inițial) a reprezentat nucleul în jurul căruia s-a
afirmat și s-a manifestat
profesia de avocat în România.
în București Sunt active PeSte
200.000 de firme

Conform statisticilor înregistrate
la Oficiul Național al Registrului
Comerțului, la data de 31
ianuarie 2018 în București erau
active 26.671 de persoane fizice
autorizate și 2005.006 persoane
juridice (microîntreprinderi,
SRL-uri, SA-uri etc.). La acest
număr impresionant de
companii se adaugă numărul
mare de instituții locale și
centrale care au sediul în
București și ONG-urile.
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Promovări La duncea, ŞtefăneScu & aSociaŢii:

un nou Partener și aLți 2 avocați urcă în ierarhia Societății
Societatea de avocatură duncea,
ștefănescu & asociații anunță promovările
acestui an la nivel de top management,
dar și în celelalte eșaloane. Astfel, av.
Matei diMoFtache (42) este promovat
pe poziția de Partener, av. radu
nicolescu (37) urcă încă o treaptă
ierarhică, devenind Managing Associate,
iar av. diana cernat (34) devine Senior
Associate.
Aceste promovări concretizate la început
de an reflectă cu certitudine meritele
individuale și dedicarea necondiționată a
fiecăruia în proiectele firmei, reprezentând
încă o etapă în dezvoltarea organică a
societății de avocatură.
"Cooptarea lui Matei în calitate de
Partener reprezintă o încununare a
dedicării sale, a seriozității și
profesionalismului desăvârșit. Alăturat
echipei noastre acum 10 ani, Matei a
contribuit substanțial la dezvoltarea
practicii noastre de drept bancar și de
asigurări, consultanța oferită de el
ridicându-se la cele mai bune standarde
recunoscute de piața de profil.", apreciază
Cosmin ștefănescu - Managing Partner.

Matei
diMoFtache (42)
– Partener, head of
Banking & Finance

Matei deține o experiență de peste 18 ani
în sistemul bancar, de asigurări și servicii
de consultanță juridică.
Oferă asistență în crearea produselor și a
procedurilor de creditare retail sau
corporate, conceperea și implementarea
procedurilor de achiziții, negociere și
contracte, proceduri AML / KyC, proceduri
anti-fraudă bancare sau specifice
sistemului de asigurări, proceduri și

sisteme de asistare a clienților customer
care / complaints, precum și aspecte de
reglementare.
Înainte de a se alătura echipei duncea,
ștefănescu & asociații, Matei a fost
implicat cu precădere în creare de produse
de creditare retail sau corporate, creare
produse de asigurare în cadrul unor
operațiuni de start-up în sistemul bancar,
de asigurări sau bancassurance în grupuri
bancare internaționale de renume.
"Traiectoria profesională a lui Radu,
alăturat echipei noastre de 7 ani, a
însemnat o perfecționare constantă, o
acumulare continuă de experiență în
special în materia dreptului muncii.
Promovarea sa ca Managing Associate
este deci un pas firesc. Apreciem în mod
deosebit prestația profesională a lui Radu,
pe care îl recomandăm pentru
rigurozitatea și vasta sa experiență în
consultanță. Desigur, apreciem și aportul
său deosebit în materie de litigii, inclusiv al
celor de muncă.", precizează Adriana
Duncea – Senior Partner.

radu
nicolescu (37)
– Managing
associate

Radu are o experiență de peste 10 ani în
domeniu, fiind implicat în numeroase
proiecte de consultanță juridică de afaceri
și reprezentare a clienților, atât în litigii
civile între profesioniști cât și litigii de
muncă.
De asemenea, Radu asistă clienți în
probleme specifice dreptului muncii,
precum întocmirea contractelor de muncă
și a documentelor de modificare a
acestora, negocieri colective sau

individuale, restructurări de posturi,
concedieri individuale sau colective,
analize due diligence, întocmirea
regulamentelor interne etc. Radu asistă și
reprezintă în mod constant clienții
societății în chestiuni litigioase.

"Diana a confirmat la foarte scurt timp că
este un profesionist desăvârșit, riguros,
serios. Calitățile sale personale cât și cele
profesionale concură și determină
performanțe demne de apreciat în sfera
consultanței. Bazându-ne în continuare pe
aportul Dianei în ceea ce privește calitatea
serviciilor noastre, suntem convinși că
ascensiunea ei în cadrul firmei va
continua.”

diana cernat (34)
– senior associate

Diana are o experiență de 9 ani în
consilierea clienților locali și internaționali în
diverse domenii ale legislaţiei româneşti și
europene: de la aspecte comune privind
negocierea și executarea contractelor
comerciale, operațiuni de achiziții publice,
până la pregătirea rapoartelor due diligence.
De asemenea, a asistat și reprezentat clienți
în probleme specifice industriei de
automobile, protecția datelor cu caracter
personal, băncilor și serviciilor financiare.
Domeniul său de competență include
următoarele specializări: drept civil,
concurenţă, protecția datelor, achiziţii
publice, energie regenerabilă.
“Îi felicităm pe colegii noștri pentru
realizările și implicarea lor și le dorim
mult succes în noile poziții.”, afirmă
avocații fondatori, Adriana Duncea și
Cosmin ștefănescu.
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cLifford chance

LanSează dawn raidS aPP
Firma globală de avocatură
Clifford Chance a lansat Dawn
Raids App, o aplicație mobilă
care oferă clienților ce fac
obiectul unei inspecții un ghid
în timp real și pas cu pas
asupra drepturilor și
obligațiilor pe care le au,
precum și acces rapid la
specialiștii Clifford Chance de
la care pot primi imediat
asistență juridică.

Dawn Raids App este prima
aplicație care oferă asistență
cu privire la modul de
gestionare a inspecțiilor
derulate de peste 80 de
autorități de reglementare și
control la nivel global cum
sunt, de exemplu, autoritățile
judiciare sau administrative,
incluzând autoritățile de
concurență, fiscale, de
reglementare și control a
diverselor piețe, etc. Prima
versiune a aplicației a fost
lansată în Franța în iunie
2017, iar ediția globală – care
acoperă 15 țări din Europa,
Asia Pacific și Statele unite – a
fost dezvoltată ca urmare a
cererii în creștere din partea
clienților.
„Reflectând tendințele
internaționale, autoritățile de
reglementare și control din
România au fost extrem de
active în ultimii ani, iar
această realitate este de
așteptat să continue”, spune
Diana Crângașu, Senior
Associate și coordonator al
practicii de dreptul

concurenței din cadrul Clifford
Chance Badea. „Investigații se
lansează în permanență, în
diverse industrii, pe diverse
practici, iar pentru companiile
vizate totul începe de la
momentul inspecției – modul
în care angajații știu să
gestioneze această situație
are legătură directă cu
întregul curs al investigației
ulterioare, precum și cu
decizia finală a autorității ce
derulează investigația.
Companiile trebuie să știe
foarte bine ce trebuie să facă
în astfel de situații. Rolul
nostru este să ajutăm încă de
la început, prin sfaturi simple
acordate în mod rapid – iar
aplicația de față s-a dovedit
extrem de utilă în acest sens”.
nadia Badea (foto), Partener
Clifford Chance și expert
menționat în aplicație drept
contact de urgență în cazul
unei inspecții pentru biroul de
la București, adăugă: „Ca
firmă globală, suntem în

permanență preocupați să
livrăm cele mai bune servicii și
să ne adaptăm la realitățile
pieței. Noile tehnologii ne
ajută să combinăm knowhow-ul unei firme globale de
top cu cele mai potrivite
soluții tehnice, într-un
exercițiu de leadership în
inovație pentru piața
serviciilor de avocatură de
business, având constant în
minte nevoile și beneficiile
clienților noștri. Aplicația
Dawn Raids este, de altfel,
cea mai recentă inițiativă întro serie de proiecte prin care
integrăm cu succes tehnologia
în activitatea noastră”.
În 2016, Clifford Chance a
anunțat un parteneriat cu Kira
pentru a îmbunătăți
managementul procesului
juridic printr-un software de
Inteligență Artificială, iar în
2017 Clifford Chance s-a
asociat cu NEOTA pentru a
dezvolta un instrument
automatizat dedicat

instituțiilor financiare pentru
a evalua și gestiona impactul
reglementărilor MiFID2. De
asemenea, firma a înființat de
curând un grup global
interdisciplinar dedicat
tehnologiei – Tech Group,
care va acorda asistență
clienților din toate industriile,
în legătură cu oportunitățile și
aspectele specifice pe care le
implică noile tehnologii.

Dawn Raids App lansată de
Clifford Chance pune la
dispoziție un ghid practic și
ușor de folosit de către
utilizatorii de telefoane smart.
Conținutul său răspunde la
întrebări punctuale, în funcție
de legislația în vigoare din
fiecare țară în parte. Structura
aplicației include:
O platformă simplă și
ușor de folosit pentru a
accesa conținutul aferent
fiecărei țări.
Conținut cu sfaturi
practice și legislație
administrativă și penală
pentru 15 jurisdicții.
Informații și sfaturi în
legătură cu peste 80 de
autorități de reglementare
și control, de reglementare
administrativă (abuz de
piață, antitrust, piața
muncii, protecția datelor),
precum și judiciare
(percheziții, controale AML,
controale fiscale etc).
Opțiunea de a contacta
un specialist local Clifford
Chance direct prin aplicație.
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echiPa de drePt PenaL
a caSei de avocatură
mușat & aSociații

oBŢine definitiv achitarea
Lui Ludovic orBan într-un
doSar de coruPție
Echipa de drept penal a casei
de avocatură Mușat &
Asociații a câștigat definitiv
litigiul în fața Înaltei Curți de
Casație și Justiție în care
Ludovic Orban, președintele
principalului partid de
opoziție, a fost acuzat de DNA
cu privire la săvârşirea
infracţiunii de folosire a
influenţei în scopul obţinerii
unor foloase necuvenite.
Decizia de achitare pronuţată
de Înalta Curte de Casație și
Justiție este definitivă.
Completul de 5 judecători a
respins apelul DNA şi a
menţinut decizia de achitare
dispusă anterior de către un
alt complet de la Instanţa
Supremă.
Acest succes se adaugă
numeroaselor victorii
obținute de casa de
avocatură Mușat & Asociații
în beneficiul clienților săi,

printre care și personalități ce
ocupa diverse funcții și
demnitați publice, senatori,
deputați, magistrați, aleși
locali, care au fost, de-a
lungul anilor, reprezentați cu
succes de firma de avocatură.
Echipa Mușat & Asociații
implicată în acest litigiu a fost
coordonată de liviu togan,
Partner. Din echipă au facut
parte avocații adrian
chirvase, Senior Associate și
doru schipor, Associate.
“Suntem încântați de faptul
ca soluția pronunțată de
instanța de judecată a fost în
favoarea clientului nostru.
Succesul obținut reprezintă
rezultatul implicării echipei
într-un litigiu complex care
durează de aproximativ doi
ani.”, a afirmat Liviu Togan,
coordonatorul echipei de
drept penal din cadrul Mușat
& Asociații.
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nndKP - high five!

firma anuLui în ProPrietate
inteLectuaLă Pentru
aL cinciLea an conSecutiv

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) câștigă
pentru al cincilea an consecutiv premiul pentru „Firma de
proprietate intelectuală a anului în România” - categoria Litigii*,
în cadrul galei Managing Intellectual Property (MIP) organizată la
Londra.
Managing Intellectual Property este o prestigioasă publicație
internațională dedicată domeniului proprietății intelectuale. În
clasamentele publicate aferente anului 2018, NNDKP este pe
primele poziții în domeniul litigiilor privind mărcile, precum și în
procedurile de înregistrare a acestora.

Ana-Maria Baciu, partener și coordonator al practicii a declarat:
”Dacă anul trecut spuneam că patru premii la rând reprezintă un
record impresionant pentru orice practică de IP, acest al cincilea
premiu consecutiv ne bucură enorm; pentru noi simbolizează
succesul muncii noastre asidue. Suntem onorați de această
recunoaștere care ne motivează să fim conectați cu și alături de
clienții noștri, fără de care acest premiu nu ar fi fost posibil.
Călătoria noastră continuă...”
Cosmina Simion, Partener în cadrul practicii de Proprietate
Intelectuală a firmei, a ridicat premiul în numele NNDKP
menționând că "acest premiu reconfirmă sinergiile construite în
cadrul echipei noastre de avocați și consultanți în proprietate
intelectuală a căror pasiune și dedicație se reflectă în munca
depusă zi-de-zi și în relațiile cu clienții".

*Începând de anul acesta, Managing Intellectual Property acordă
premiul pentru ”Firma de proprietate intelectuală a anului” la
doua categorii: Litigii și Proceduri de administrare.

zamfireScu racoți & PartnerS Promovează șaPte avocați
Societatea de avocați
Zamfirescu Racoți & Partners
(ZRP) anunță noi promovări în
cadrul departamentului Litigii
începând cu 1 februarie 2018.
Această etapă face parte din
strategia ZRP de management
și dezvoltare a talentelor și
reflectă angajamentul firmei de
a oferi fiecărui avocat, pe
parcursul carierei, traininguri
personalizate și un program de
mentorat customizat, astfel
încât aportul fiecăruia să fie
valoros pentru întreaga echipă.
Din cele șapte promovări,
patru au vizat poziții de

middle-management. Avocații
laura retegan, ștefania
Măciuceanu, violeta saranciuc
și alexandru iorgulescu au fost
numiți avocați colaboratori
coordonatori, poziție ce le va
aduce calitatea de lideri de
proiecte în ariile lor de
expertiză și responsabilități
administrative extinse. Alți trei
avocați - andra
constantinescu, george
avram și Bogdan radu au
făcut un pas înainte în carieră
și au devenit avocați
colaboratori seniori.
și în acest an, talentul,

Grupaj realizat de ana-Maria neagu

inițiativa, abilitățile
profesionale și implicarea
semnificativă de-a lungul anilor
în consolidarea și diversificarea
continuă a activității ariilor de
practică din care fac parte au
stat la baza promovărilor pe
diferite trepte de senioritate.
“ZRP a mizat întotdeauna pe
dezvoltarea internă a
talentelor. Dintotdeauna am
recrutat și selectat avocați
responsabili, determinați și
puternici. Avem încredere în
tineri și în capacitatea lor de
adaptare și de inovare, de
aceea, de cele mai multe ori,

ne alegem viitorii colaboratori
încă de pe băncile Facultăților
de Drept sau imediat după ce
devin avocați și ne implicăm în
creșterea lor. Majoritatea
avocaților coordonatori sau
seniori din firmă și-au început
cariera la ZRP și au avut alături
câte un partener care le-a
ghidat ascensiunea; una dintre
marile noastre împliniri
profesionale este că au
confirmat și, la rândul lor, își
asumă acum rolul de
formatori”, a declarat Cosmin
Vasile, avocat asociat
coordonator.
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cătălin-radu Pavel,
managing partner al
societății de avocatură
Pavel, mărgărit și asociații:
Suntem de părere că „este
mai bine să previi decât să
tratezi”, astfel faptul că
suntem avocaţi specializaţi
atât pe consultanţă cât şi pe
litigii, ne-a adus un plus de
valoare în fața clienților
noștri și recunoașteri la
nivel internațional.
Societatea de avocatură
Pavel, mărgărit și asociații
este una relativ tânără, care
a obținut rezultate
remarcabile în cei
doisprezece ani de
experiență ai avocatului
fondator cătălin-radu Pavel.
rezultatelor profesionale
ale echipei de avocați Pavel,
mărgărit si asociații,
coordonată de av. cătălinradu Pavel, au fost
confirmate de cele mai
prestigioase directoare
juridice din lume, precum
Legal 500, care a poziționat
societatea de avocatură în
topul clasamentului,
excelând în arii de practică
precum corporate,
commercial and m&a,
restructuring and
insolvency și real estate
and construction. artizanul
acestui business este av.
cătălin-radu Pavel,
partenerul fondator al
societății, care s-a lansat în
consultanța de business
încă din anii stagiaturii. vă
invităm să aflați povestea
carierei sale și principiile
de management după care
se ghidează, în interviul de
mai jos.

ați intrat în Baroul București în
anul 2005. ce v-a determinat să
îmbrățișați profesia de avocat

PaveL

cătălin-radu
Managing Partner,
Pavel, Mărgărit și asociații

ne concentrăm
tot mai mult
pe zona de corporate,
commercial and m&a
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și să înființați o firmă de avocatură?

Preocuparea pentru rigoare, atenția
la detalii, dar și conceptul dreptate și
adevăr, m-au făcut să-mi doresc încă
din adolescență să devin avocat. De
altfel, pasiunea pentru rigoare,
pentru studiu și aprofundare și de
asemenea creație intelectuală
științiﬁcă m-au determinat ca în anul
2011 să încep și studiile de doctorat
în drept public.

În ceea ce privește cariera în
avocatura de business, am demarato încă din anii de stagiatură. Eram pe
atunci avocatul unei mari ﬁrme ce
activa pe piața locală care, în
schimbul serviciilor juridice, mi-au
oferit un birou în cadrul unei clădiri
de birouri. Aveam proprii clienți, în
special ﬁrme de construcții,
dezvoltatori imobiliari și investitori
străini, care derulau proiecte
imobiliare de talie mare, respectiv
investiții de peste 100 de milioane de
euro. Era vorba despre proiecte
ambițioase, care implicau multe
aspecte juridice în diverse arii de
practică, de la revizuiri de contracte,
opinii juridice, rapoarte de duedilligence, până la acțiuni în instanță,
acțiuni în revendicare, rezoluțiuni de
contracte și antecontracte, litigii cu
antreprenori generali, cu
subantreprenori, acțiuni în daune
contractuale, asigurări de dovezi și
nu numai, iar la ﬁnalizarea
proiectelor imobiliare mă ocupam de
înﬁințarea asociației de proprietari a
condominiului, a regulamentului de
organizare și funcționare și ulterior le
ofeream servicii de „day to day
consultancy”. În calitate de avocat
stagiar am avut ocazia să învăț și să
practic avocatura de business,
studiind foarte mult, zile și nopți pot
spune pentru a dobândi experiența si
pregătirea necesară gestionării
proiectelor clienților.
ulterior prin recomandări, acestor
clienți li s-au adăugat ﬁrme de

construcții, retaileri, ﬁrme din
industria grea și metalurgică,
pharma, energie, producători interni
și distribuitori atât interni cât și
internaţionali, cărora le-am oferit
consultanță juridică, raportat la
nevoile industriei din momentul
respectiv, precum și asistență și
reprezentare în diverse litigii. Firma
de avocatură s-a dezvoltat progresiv,
respectiv în stagiatură biroul meu de
avocatură avea doar un angajat, o
secretară, iar în câțiva ani am ajuns la
o echipă de 15 angajati, avocați și
personal administrativ - este vorba
despre societatea de avocatură al
cărei partener fondator sunt, Pavel
Mărgărit și Asociații.
Totodată încă din anul 2007, am avut
oportunitatea să lucrez cu clienți din
rândul societăților aﬂate în
procedura insolvenței, care
reprezentau provocări pentru un
avocat de business. Pe atunci, erau
doar câteva dosare pe rolul Secției a
VII – a, a Tribunalului București. A
fost o experiență care mi-a folosit
extrem de mult în cadrul ﬁrmei pe
care am înﬁințat-o ulterior, în special
în perioada de criză ﬁnanciară, când
am avut de gestionat multe dosare
de insolvență.
Către practica juridică m-a îndrumat
tatăl meu, care este profesor
universitar, doctor în drept și autor al
multor studii de specialitate. De la el
am deprins rigoarea în studiu. Am
vrut să adaug acestei moșteniri și
latura practică. Am avut încă de la o
vârstă fragedă înclinații spre zona
antreprenorială și vroiam mereu să
ﬁu la curent cu ce se întâmplă în
lume, „să iau pulsul pieței”.
Nu m-am desprins ca profesionist
dintr-o casă de avocatură, nu provin
dintr-un „spin – oﬀ”, ci prin munca și
persuasiune mi-am creat propria
afacere timp de 12 ani. O parte
dintre principiile avocaturii de
business, le-am deprins studiind
principiile de organizare şi

Suntem foarte
atenţi în
respectarea
termenelor de
livrare a
lucrărilor către
clienţii noştri,
obiectivul final
fiind acela de a
le oferi
consultanţă
juridică peste
asteptări.”

7

funcţionare ale ﬁrmelor de avocatură
din Statele unite ale Americii. În
urmă cu 8-9 ani am studiat
managementul ﬁrmelor de
avocatură, ale cărui principii le-am
aplicat și urmat în propria societate
de avocatură.
ulterior am cunoscut un redutabil
profesor universitar și doctor în
drept, Dl. Nicolae Mărgărit, alături de
care am devenit partener în
societate și împreună cu care am
dezvoltat societatea de avocatură.
De asemenea, colaborăm împreună
în diverse proiecte științiﬁce.

cum este organizată echipa pe care
o coordonați?

La nivelul
mediului de
business există
relaxare fiscală,
lucru apreciat de
altfel de către
investitori. dacă
ar exista
stabilitate și la
nivel politic,
atunci apetitul
pentru investiții
ar fi și mai
mare.”

Organizarea societății are la bază un
sistem piramidal de autorități și
competențe, echipa ﬁind alcătuită
din parteneri, avocați seniori, avocaţi
asociaţi, avocați juniori și personal
administrativ. Ca regulă generală,
ﬁecare avocat are o listă de activități
de realizat, respectiv un „to do list”.
Lista este actualizată zilnic cu
activități de efectuat astfel încât atât
avocații seniori cât şi echipa de
conducere a societăţii, au conoștință
de gradul de încărcare al biroului.
Suntem foarte atenţi în respectarea
termenelor de livrare a lucrărilor
către clienţii noştri, obiectivul ﬁnal
ﬁind acela de a le oferi consultanţă
juridică peste asteptări. De
asemenea acordăm atenție
deosebită dosarelor și proiectelor pe
care le gestionăm, respectiv ne
focusăm pe soluționarea acestora
într-un timp optim și adoptăm
strategii cât mai eﬁciente pentru a
obține câștig de cauză.
În același timp, acord atenție
deosebită nevoilor echipei pe care o
coordonez. Dincolo de rigoarea ce se
impune în organizarea activității
ﬁecărui membru al echipei, încurajez
activitățtile de team building și
socializare. De exemplu, avem o
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„procedură” prin care
sărbătorim ﬁecare caz câștigat
în parte. Mai mult, colegii
organizează de ziua lor un
moment festiv, organizăm ieșiri
la diverse evenimente, atât
culturale cât și recreative. Nu
am achiesat niciodată la ideea
de a impune distanță între
coordonator și echipă, din
contră – suntem apropiați ca și
vârstă, preocupări, valori,
suntem oameni pozitivi și
consider că timpul petrecut
împreună este unul de calitate și
solidiﬁcă echipa.

ce momente cheie au existat în
dezvoltarea societății?

La momentul maturității
societății a apărut și criza
ﬁnanciară, iar mulți clienți au
început să aibă probleme
ﬁnanciare. A fost pentru noi o
provocare de a deveni mai
buni, pentru a putea continua
activitatea în același ritm. Multe
ﬁrme au intrat în insolvență și
am început să lucrăm pe
această arie de practică și să ne
specializăm și în insolvență. Aici
mi-a fost de mare ajutor
experiența dobândită în anii de
stagiatură, când m-am ocupat
de câteva ﬁrme intrate în
insolvenţă sau faliment. Cazurile
de care ne-am ocupat în
domeniul insolvenței, în timpul
crizei, dar mai ales
restructurările de succes, ai
căror artizani am fost, au
contribuit la consolidarea
renumelui societății de
avocatură. Astfel am ajuns ca în
anul 2017, Legal 500, cel mai
prestigios ghid de avocatură din
lume, să ne poziționeze pe locul
2 în România, în domeniul
Restructuring and Insolvency,
alături de cele mai mari ﬁrme
de avocatură de la noi. În

perioada crizei ﬁnanciare am
muncit mult și ne-am specializat
în mai multe domenii precum
recuperări creanţe, litigii civile,
administrative și nu numai. Am
lucrat atât pe parte de dreptul
afacerilor, respectiv Corporate,
Commercial and M&A, cât și
Drepturi de autor, Citizenship
and Immigration, Pharma,
Energie, Mining şi altele.

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

Domeniile pe care le vom
încuraja vor urma tendințele
care există la nivelul mediului de
afaceri, dar vom exploata și
oportunitățile de business care
se vor ivi. Cred că termenul de
„consolidare” deﬁnește
momentan mediul de business
de la noi. E adevărat, suntem în
plin elan al economiei, însă
ﬁrmele poartă încă amprenta
crizei ﬁnanciare, care a trecut.
Totodată, vedem tot mai multe
fuziuni și achiziții la nivelul
pieței, realizate de investitori,
private equity funds și alți
jucători care doresc să își
întăreasca poziția pe piață. De
asemenea, există ﬁrme care
dezvoltă o politică de
expansiune și care găsesc pe
piața locală oferte de achiziție la
prețuri convenabile.
Prin urmare, ca arii de business,
am vrea să ne concentrăm tot
mai mult pe zona de Corporate,
Commercial and M&A. Lucrăm
foarte mult cu companii
internaționale, listate la bursă,
care fac achiziții pe piața locală.
Pe zona aceasta de business
avem deja experiență în toate
etapele procedurii de achiziție,
atât de active cât și de părți

sociale, transfer de active,
asocieri de tip „joint venture”,
fuziuni sau divizări de societăţi
cu active mari, chiar și fuziuni cu
societăţi aﬂate în insolvenţă sau
faliment, pentru care asigurăm
consultanță juridică începând de
la faza de due-diligence,
realizarea contractelor de
vânzare-cumpărare, emiterea
de opinii juridice şi până la “day
to day consultancy”.
Suntem avocaţi specializaţi pe
litigii, am gestionat de-a lungul
timpului dosare de litigii
complexe. De asemenea,
suntem specializaţi pe
recuperări creanţe, litigii în
domeniul proprietăţii
intelectuale, administrative şi nu
în ultimul rând civile.
Practica exercitată atât în aria
consultanței cât și a litigiilor nea ajutat să dobândim o imagine
de ansamblu asupra proiectelor
clienților și astfel să
preîntâmpinăm apariția unor
situații mai diﬁcil de gestionat
ulterior. Suntem de părere că
„este mai bine să previi decât să
tratezi”, astfel faptul că suntem
avocați specializați atât pe
consultantă cât și pe litigii, ne-a
adus un plus valoare în fața
clienților noștrii și recunoașteri
la nivel internațional.
Ne vom concentra și pe aria de
practică „Citizenship and
Immigration”. La ora actuală,
suntem singura societate de
avocatură de business din
România care are avocaţi
specializați în obţinerea
cetăţeniei române, în obţinerea
de permise de şedere pentru
oamenii de afaceri străini, care
investesc în România, sau
pentru cei care ocupă poziţii
cheie de conducere în companii
multinaţionale, în România,
ﬁind recunoscuți de Legal 500 în

zona de Corporate Immigration.
De asemenea, ne dorim să ﬁm
tot mai implicați pe partea de
Restructuring and Insolvency. E
drept că numărul ﬁrmelor care
intră în procedura insolvenței a
scăzut, dar ponderea acestora
din totalul companiilor rămâne
una considerabilă.
Anul 2018 va include cel puțin
două momente cheie, care îmi
vin în minte acum. Mai precis în
luna mai, va intra în vigoare
regulamentul privind protecția
datelor cu caracter personal, dar
va sosi și termenul limită pentru
soluționarea a zeci de mii de
dosare de restituire a
proprietății. Prin urmare, ne
vom concentra atât pe zona de
consultanță privind Data
Protection, cât și pe partea de
litigii care vizează restituirea
proprietăților. Pe ambele
segmente avem deja personal
specializat și proiecte în
derulare.
Cred că ﬁind la fel de dedicați ca
şi până acum, vom reuşi să
oferim clienţilor noştri, servicii
peste aşteptări, ca şi până
acum. Ne mândrim cu faptul că
majoritatea clienților pe care îi
avem au venit la noi pe bază de
recomandări, iar gradul de client
retainer este de aproape 100%.

intenționați să faceți noi
recrutări?

Ca societate de servicii de
avocatură, avem mereu
deschisă ușa pentru
profesioniști în domeniul juridic,
avocati dedicați și care
împărtășesc valorile noastre.
Recrutăm constant, pentru a ne
extinde echipa, care de altfel
crește de la an la an. Suntem
atenți la gradul de încărcare
pentru ﬁecare membru al
echipei, astfel încât să existe
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întotdeauna un mediu de lucru
armonios.

ce strategie aveți pentru stimularea
și fidelizarea angajaților?

Cred ca un mediu de lucru organizat
este deﬁnit prin reguli clare și
sisteme de evaluare eﬁciente, ce se
caracterizează prin transparență și
profesionalism. Fiecare membru al
echipei își cunoaște atribuțiile și
procedura de lucru, astfel încât în
funcție de performanțele obținute se
bucură de bonusuri şi promovări.

Pavel, mărgărit și asociații s-a
poziționat anul trecut pe primele
locuri în mai multe dintre topurile
realizate de directoarele
internaționale de profil. cât de mult
contează aceste clasamente pentru
dumneavoastră și pentru clienții
dumneavoastră?

Majoritatea clienților pe care îi avem,
ﬁe au venit pe calea recomandărilor,
ﬁe ne-au ales după ce ne-am
cunoscut în diverse medii. Prezența
în fruntea ierarhiilor realizate de
aceste prestigioase directoare
globale de avocatură, nu fac decât să

întărească încrederea clienților în
societatea noastră, ale cărei rezultate
au fost recunoscute, de altfel la cel
mai înalt nivel. În ceea ce ne privește,
participarea la aceste concursuri a
fost un mod de a ne testa
competențele, iar rezultatele au fost
extraordinare.
Am reușit să concurăm de la egal la
egal cu cele mai mari ﬁrme de
avocatură din țară, cu peste 20 - 30
de ani de experiență. Să ﬁi
nominalizat de cel mai prestigios
director juridic din lume, Legal 500,
pe locul doi în România, în aria de
practică Restructuring and
Insolvency, pe locul patru, tot la nivel
național în domeniul Real estate and
Construction și pe poziția a cincea în
aria de practică Commercial,
Corporate and M&A este un rezultat
extraordinar, care ne-a bucurat
foarte mult. Celebrul director juridic
Legal 500 din Londra, Marea Britanie,
a acordat societății noastre de
avocatură titulatura de „Leading
Firm” în România în anul 2017 -2018,
iar mie mi-a acordat titulatura de
„Leading Lawyer” tot pentru
perioada 2017 – 2018, de altfel, am și
acordat un interviu în anul 2017,
pentru celebra publicaţie londoneză.

9

De asemenea, societatea noastră de
avocatură este recunoscută la nivel
internațional și de ghidul londonez
International Financial Law Review,
IFLR 1000 Financial and Corporate,
care reuneşte cele mai bine pregătite
societăți de avocatură din lume, în
aria de practică Financial and
Corporate, atât în 2017 cât și în
2018, IFLR acordându-mi titulatura
de „Rising Star” în domeniul Real
Estate and Construction, Energy and
Natural Resources și nu în ultimul
rând M&A. Suntem totodată singura
societate de avocatură din România
recomandată de directorul
internațional Global Law Experts din
Londra, în aria de practică Dispute
Resolution – avocați specializați în
aria de practică litigii.

cum apreciați nivelul de
conștientizare și gradul de
cunoaștere al managerilor români
în privința regulilor și standardelor
impuse de Legea concurenței?

Lucrăm foarte
mult cu
companii
internaționale,
listate la bursă,
care fac
achiziții pe
piața locală.”

Din ce în ce mai mulți manageri
apelează la serviciile noastre pentru
a le proteja interesele în fața
concurenței neloiale, pe care o
practică alți jucători din piață. Cred
că gradul de conștientizare la nivelul
mediului de afaceri este unul adecvat
nivelului de dezvoltare al economiei
locale.
În ce privește activitatea societății
noastre de avocatură, pot spune că
am reprezentat societăți de
dimensiuni mai mici care riscau să ﬁe
păgubite de mari jucători ce proﬁtau
de poziția lor dominantă, iar prin
consilierea și reprezentarea oferită,
am reușit să contracarăm aceste
inițiative, și să facilităm încheierea
unor înțelegeri pe cale amiabilă, din
care ambele părți au avut de
caștigat.
De asemenea, am reprezentat mari
companii, care comercializau
anumite produse pentru care erau
unic distribuitor, companii ce au
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descoperit că alți jucători
încercau să introducă în piață
produse similare. și aici am
intervenit, reușind să stopăm
concurența neloială.

cum percepeți apetitul
investițional al clienților
dumneavoastră în anul 2018?

Apetitul pentru investiții cred că
va ﬁ în creștere în acest an,
lucru care se reﬂectă și în
activitatea societății noastre.
Până acum, în 2018 am ﬁnalizat
deja o tranzacție importantă, pe
care o vom face publică în
curând. Alte tranzacții la care
lucrăm vor ﬁ încheiate în prima
jumătate a acestui an.
La nivelul mediului de business
există relaxare ﬁscală, lucru
apreciat de altfel de către
investitori. Dacă ar exista
stabilitate și la nivel politic,
atunci apetitul pentru investiții
ar ﬁ și mai mare.

Piața serviciilor juridice trece
prin transformări radicale
datorate reglementărilor tot
mai complexe, riscului crescut
în arii multiple, evoluției
economiei digitale și presiunii
continue pentru reducerea
costurilor. cum vedeți evoluția
pieței de avocatură din
românia în acest context?

Transformările legislative
marchează toate domeniile de
business. Din fericire, prin
formație profesională, suntem
cei mai în măsură să ne
adaptăm noilor cerinţe şi
modiﬁcări. Ca practică de zi cu
zi, orice ﬁrmă de avocatură este
la curent cu noutățile legislative
ce apar. Dat ﬁind că suntem și
consultanți și ajutăm multe
companii pe partea de
compliance, ne vine destul de

ușor să ne trasăm nouă înșine
reguli pentru a ne adapta
schimbărilor legislative din
domeniul consultanței juridice.
Riscul aferent ariilor de practică,
la care vă referiți, am încercat să
îl diminuăm la minimum, prin
faptul că ne-am înconjurat de
avocaţi profesioniști, care au
oferit cele mai bune soluții
clienților, astfel încât nu am
avut clienți nemulțumiți. În ceea
ce privește riscurile informatice,
am încercat să le contracarăm
prin încheierea unor contracte
cu ﬁrme de specialitate, care ne
asigură un mediu de lucru
securizat, în special pe partea de
baze de date și infrastructură,
emailuri, comunicații, etc.
Referitor la costuri: costurile de
funcționare au rămas aceleași,
sau au crescut chiar, pe măsura
creşterii necesităților ﬁrmei,
pentru că mi s-a părut mereu
important să păstrăm cele mai
bune condiții de lucru pentru
echipă și o relație în condiții
optime cu clienții noștri. Nu am
promovat ca soluție scăderea de

costuri, ci am preferat să
acoperim necesitățile ﬁnanciare
lărgind portofoliul de clienti.
Ca o concluzie, aș spune că
pentru noi schimbările în piața
de servicii de avocatură de
business au avut un efect
pozitiv, le-am primit cu
deschidere și nu cu aversiune și
cred că acesta ar trebuie să ﬁe
modul de abordare al ﬁrmelor
de avocatură din acest
domeniu.
ce hobby-uri aveți? cum vă
relaxați după o săptămână
intensă de lucru?

Printre pasiunile mele se
numără călătoriile, îmi place să
descopăr locuri, oameni și
culturi noi. Când nu există
timpul necesar pentru un sejur
îndelungat, este binevenit și un
city break. Aceste experiențe
culturale noi m-au ajutat să mă
dezvolt ca om și s-au
întrepătruns cu alte pasiuni pe
care le am, cum ar ﬁ aceea
pentru o alimentație sănătoasă.

La nivel gastronomic, am
încercat să preiau tot ce am
găsit bun în culturile cu care am
intrat în contact: m-am inspirat
din dieta mediteraneană și am
introdus în propria alimentație
pește de captură, ulei și măsline
de proveniență grecească și nu
numai. Din cultura asiatică am
ales nucile de cocos,
condimentele şi diverse feluri de
mâncare. Din cultura arabă
prefer houmus, kafta, falafel și
alte preparate culinare
tradiționale. Pentru a-mi
îmbogăți cunoștințele din
domeniu, am participat chiar şi
la câteva conferințe de medicină
integrativă.
Sunt pasionat de lectură: îmi
place să studiez cărți de
dezvoltare personală,
marketing, management, dar și
cărți de spiritualitate, etc.
Aceste lecturi se îmbină perfect
cu înclinația spre introspecție și
meditație.
Ca activități de natură ﬁzică
practic jogging, dar și schi și
înot, în funcție de sezon.
Ca orice avocat de business, am
destul de puțin timp liber. Ne
ocupăm de multe proiecte care
necesită un efort intens din
partea mea și a echipei, zi de zi,
oră de oră, așa că aceste sesiuni
de recreere nu sunt foarte dese,
dar atunci când le organizăm,
ajută la menținerea unui
echilibru între viața personală și
cea de business, echilibru în
care cred cu tărie.
Per ansamblu sunt un om
pozitiv și-mi place să cunosc
oameni asemeni mie. Cred că
asta m-a ajutat de-a lungul
anilor să mă înconjor de oameni
frumoşi și sunt adeptul ideii că
în viață nimic nu este întâmplător.

Mircea Fica
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interviu cu conStanța moiSeScu, Judecător, Secţia a iii-a civilă, tribunalul Bucureşti

ați fost coordonator adjunct în
comisia pentru elaborarea
Legii nr. 8/1996 privind
drepturile de autor şi
drepturile conexe, apoi ați
condus oficiul român pentru
drepturile de autor. cum
apreciați activitatea orda în
prezent? dar a organismelor
de gestiune colectivă?

După ce am plecat de la ORDA
în anul 2000, am fost încadrată
la Ministerul Justiţiei, unde în
contextul atribuţiilor postului
(administrarea convenţiilor
internaţionale, a relaţiilor şi
programelor speciale de
cooperare internaţională în
domeniul justiţiei) am mai avut
legături cu domeniul dreptului
de autor şi cu ORDA, însă prea
puţin.
Abia după ce am fost numit
judecător la Tribunalul
Bucureşti în 2003 şi s-au format
completele specializate de
Proprietate Intelectuală am
reluat legătura cu domeniul,
însă pe alt palier, având în
vedere că atribuţiile mele nu
mai priveau administrarea
domeniului (conform obiectului
de activitate al ORDA), ci sunt
reprezentate de soluţionarea
litigiilor intervenite între titularii
de drepturi (cei mai mulţi
reprezentaţi de organismele de
gestiune colectivă) şi terţi

utilizatori sau terţi acuzaţi că
încalcă drepturile acestora.
În unele litigii a fost chemată
sau a intervenit şi ORDA, aşa
încât activitatea acestui
organism guvernamental ca şi
cea a OGC-urilor am observat-o
doar din această perspectivă,
neavând cunoştinţă de toate
aspectele activităţii lor.

considerați că se mai impun
anumite modificări/
actualizări ale Legii 8 /1996,
ținând cont de evoluția
tehnologică și de impactul

internetului asupra activității
tuturor titularilor de drepturi?

Proiectul de modiﬁcare a legii
nr.8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe a fost
deja supus aprobării Parlamentului şi probabil că foarte
curând va intra în vigoare. Din
câte ştiu, modiﬁcările la lege
vizează printre altele aspecte
legate de organizarea,
funcţionarea şi activitatea
organismelor de gestiune a
drepturilor, menite să asigure
transparenţa activităţii lor şi

posibilitatea membrilor de a
controla modul de colectare şi
repartizare a sumelor provenite
din drepturi.
Astfel, se prevede posibilitatea
alegerii între gestiunea
individuală sau colectivă a
drepturilor, se prevede obligaţia
OGC-urilor de publica pe site-urile
lor informaţii privind veniturile,
comisioanele, reţinerile etc. Se
prevede, de asemenea, posibilitatea ca autorii să încredinţeze
gestiunea drepturilor lor către
entităţi de gestiune independente, având forma de organizare a unor societăţi comerciale,
urmând ca raporturile dintre
acestea şi autori să ﬁe
reglementate prin contract.
Din forma actuală a legii s-a
eliminat procedura arbitrajului,
criticată de toate părţile
implicate, aceasta ﬁind înlocuită
cu procedura medierii, lăsând
posibilitatea părţilor să apeleze
la instanţă dacă nu reuşesc să
cadă de acord asupra metodologiilor propuse spre negociere.
În ﬁne, o altă noutate importantă
se referă la reglementarea
licenţelor multiteritoriale,
privind drepturile de autor asupra
operelor muzicale pentru utilizarea online pe piaţa internă.

din anul 2003 sunteți
Judecător la Secţia a iii-a
civilă a tribunalul Bucureşti,
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unde se soluționează dosarele de
proprietate industrială și cele
privind drepturile de autor. în
această perioadă ați avut
posibilitatea să vedeți ce companii
își protejează mai bine mărcile,
brevetele și invențiile. există
diferențe în modul de abordare și
de înțelegere a importanței acestui
sector între companiile multinaționale și firmele românești?

S-ar putea să existe unele diferenţe
în modul de abordare şi de
înţelegere a importanţei drepturilor
de proprietate intelectuală între
companiile multinaţionale şi ﬁrmele
româneşti, având în vedere că, de
exemplu, marile companii au
departamente specializate de PI, iar
companiile mai mici din România nu
se preocupă aşa de mult să-şi
asigure protecţia bunurilor
incorporale de felul drepturilor de PI,
devenind conştienţi de acest fapt
abia când se confruntă cu situaţii de
încălcare a drepturilor din partea
terţilor, deşi mulţi consilieri în
Proprietate Industrială încearcă să
prevină astfel de situaţii, sfătuindu-şi
clienţii să-şi înregistreze mărcile,
desenele industriale, să obţină
brevete de invenţii etc.
Situaţia este mult mai gravă în
domeniul dreptului de autor şi al
drepturilor conexe, unde titularii de
drepturi persoane ﬁzice (autori de
opere scrise, autori dramatici sau de
muzică, autori de scenarii, de ﬁlm,
autori de opere de artă plastică,
artişti interpreţi sau executanţi etc.)
nu ştiu ce drepturi le conferă legea,
iar dacă nu sunt membri la un
organism de gestiune colectivă nu
pot exercita anumite drepturi legale,
a căror exercitare se poate face
conform legii doar colectiv (de
exemplu dreptul de radiodifuzare,
de comunicare publică, dreptul de
retransmitere prin cablu, dreptul la
remuneraţie privind copia privată etc.).
Artiştii interpreţi se mulţumesc să

semneze un contract cu un
producător, pentru realizarea unei
opere audiovizuale de exemplu,
având în minte doar dreptul de
ﬁxare a prestaţiei sale, pentru care
este remunerat în cadrul realizării
operei audiovizuale, însă prin aceste
contracte artistul cesionează şi alte
drepturi, prestaţia sa ﬁxată putând ﬁ
utilizată în diverse modalităţi,
ulterior, fără ca artistul să beneﬁcieze de pe urma acestor utilizări.
De aceea este nevoie de asistenţa
unui avocat specializat în domeniu.

autorii de opere
scrise literare,
ştiinţifice ş.a. nu
cunosc că legea
le recunoaşte
dreptul la o
remuneraţie
pentru copia
privată, pentru
comunicare
publică,
împrumut,
închiriere etc.”

ce-i sfătuiți pe managerii români
care încă nu conștientizează
importanța protejării mărcilor,
brevetelor, desenelor etc. și
apelează la experți/ consultanți
externi doar în cazuri extreme?

Aşa cum am răspuns la o întrebare
de mai înainte, chiar dacă nu este
cazul ca orice companie să-şi
înﬁinţeze un departament specializat
în PI (cazul marilor companii
internaţionale, care au un portofoliu
foarte mare de mărci, design etc.),
societăţile române pot apela la
colaborarea unui consilier în PI care
să le explice de ce este important săşi înregistreze mărcile, desenele etc.
şi care pot să-i reprezinte în acest
scop în faţa autorităţii naţionale (
OSIM) sau în faţa autorităţii
europene (EuIPO), care să le explice
avantajele acestor demersuri,
putând evita situaţiile conﬂictuale,
iar atunci când nu le pot evita vor
beneﬁcia de asistenţă de specialitate
în faţa instanţei sau în faţa OSIM.

totodată, ați putut vedea la lucru
avocații specializați în proprietate
industrială. ce ne puteți spune
despre nivelul acestora de
pregătire, expertiză și tenacitate?
cum a evoluat numărul de dosare și
gradul lor de complexitate? din ce
sectoare economice provin cele
mai multe dosare?

experţii judiciari
din domeniul
proprietăţii
industriale sunt,
din păcate, foarte
puţini la număr şi
lista nu se mai
completează de
ani buni.”

Consilierii în Proprietate Industrială
care reprezintă societăţi române sau
străine în instanţă în litigiile de PI nu
sunt foarte mulţi, dar cei mai mulţi
sunt foarte experimentaţi şi foarte
bine pregătiţi. La Tribunalul
Bucureşti se prezintă foarte rar
consilieri în PI din provincie, deşi
litigiile având ca obiect decăderea şi
anularea a mărcilor sunt în
competenţa doar a Tribunalului
Bucureşti, deci titularii de drepturi
din toată ţara sunt nevoiţi să formuleze cereri la Tribunalul Bucureşti
sau sunt chemaţi în judecată la
această instanţă în acele cauze.
În ce priveşte avocaţii specializaţi în
PI, aceştia sunt de asemenea foarte
puţini la număr, deşi specializarea în
domeniu este obligatorie, pentru a
evita situaţiile hilare, în care avocaţii
confruntaţi pentru prima dată cu astfel
de cauze invocă excepţii inedite sau
solicită probe nepotrivite.
Dosarele de PI au un grad mare de
complexitate (10), conform
măsurătorilor oﬁciale, iar numărul
lor a crescut vertiginos din 2004, de
la 14-15 dosare pe un complet într-o
şedinţă, la 45 sau chiar 70, deşi trei
sferturi din acestea sunt reprezentate de litigii în care OGC-urile
chemă în judecată diverşi utilizatori,
pentru ca instanţa să-i oblige la plata
drepturilor de autor sau a
drepturilor conexe conform legii.
A doua categorie de dosare, ca
număr, sunt cele care au ca obiect
contestaţiile împotriva hotărârilor
date de comisiile pentru mărci,
desene/ modele industriale sau
brevete din cadrul OSIM, dosare
având ca obiect contrafacerea
mărcilor, anularea mărcilor şi mai
puţin decăderea din drepturi,
dosarele având ca obiect anularea
numelui comercial, anularea
numelui de domeniu şi mult mai
puţine cele care au ca obiect
anularea unui brevet de invenţie.
Există cauze care privesc încălcarea
drepturilor de autor din domeniul
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judecător care a pronunţat
peste 200 de hotărâri (în fond,
apel şi recurs) în perioada
septembrie – decembrie 2017,
să poată şi redacta în timpul
legal prevăzut hotărârile, fără
mari întârzieri, de care bineînţeles este ţinut răspunzător.

operelor scrise, ﬁlmului,
arhitecturii, sau cauze care se
referă la protecţia portretului.
Nu am o statistică privind
sectoarele economice din care
provin cauzele respective, însă
cele mai multe societăţi
implicate în dosarele de PI sunt
societăţi române sau străine din
domeniul producţiei sau
societăţi care comercializează
diverse produse, multe companii
străine părţi în aceste cauze
ﬁind proprietari de mărci notorii.

aproape două milioane din
cetăţenii ue care lucrau în
2016 în domeniul culturii erau
artişti şi scriitori, din care
aproximativ jumătate (48%)
erau liber profesionişti. în
românia, doar 1,6% dintre
angajaţi lucrau în sectorul
culturii în 2016, comparativ cu
o medie de 3,7% la nivelul
uniunii europene. cum comentați?

Domeniul culturii este slab
reprezentat la noi, probabil
pentru că investiţiile în
domeniu sunt minime, iar cei
care activează în acest domeniu
nu sunt retribuiţi foarte bine (
personalul Ministerului Culturii,
al instituţiilor de spectacole de
orice fel, al muzeelor, cinematografelor, studiourilor de ﬁlm ş.a.).
Cei care nu au semnat un
contract de muncă şi care nu au
dat „lovitura” cu o carte sau un
rol într-un serial de succes se
luptă din greu să câştige decent
de pe urma activităţii lor
creative în România, chiar dacă
valoarea lor este comparabilă
cu a celor din alte ţări.

există o serie de artiști
interpreți și executanți care
nu-și încasează (sau încasează
doar parţial) drepturile de
autor cuvenite. cine poate face
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cum percepeți pregătirea
experților judiciari din domeniul proprietății industriale?

educație juridică și fiscală în
acest domeniu?

Artiştii interpreţi sau
executanţi, aşa cum am arătat
mai înainte, nu-şi cunosc
drepturile, aşa cum nici autorii
de muzică, sau autorii de arte
vizuale plastice nu le cunosc (de
exemplu cu privire la dreptul de
suită). Autorii de opere scrise
literare, ştiinţiﬁce ş.a. nu cunosc
că legea le recunoaşte dreptul
la o remuneraţie pentru copia
privată, pentru comunicare publică, împrumut, închiriere etc..
Soluţia este ca respectivii autori
să devină membri la societăţile
de gestiune colectivă şi să
solicite sumele de bani care li se
cuvin proporţional cu utilizările
operelor sau prestaţiilor lor, iar
în măsura în care nu sunt mulţumiţi de colaborarea cu aceste
societăţi şi sunt de părere că
sumele repartizate sunt în
cuantum prea mic, pot acţiona
în judecată aceste societăţi.

realizarea unui act de justiţie
de calitate presupune

alocarea timpului minim
necesar studierii cauzelor,
analizării problemelor de drept
şi a legislației în continuă
modificare, iar nu pronunțarea
unor soluții ce pot fi afectate
de inadecvarea condițiilor de
lucru, de lipsa de timp și
supraîncărcare. cum apreciați
condițiile de lucru actuale în
instanțele din românia?

Condiţiile de lucru actuale nu
sunt cele mai bune, dar nici cele
mai proaste, cel puţin în ce mă
priveşte. Din fericire beneﬁciez
de un birou cu ferestre şi deci
cu lumină naturală, însă
confortul se opreşte aici, pentru
că din păcate suntem departe
de ziua în care judecătorii vor
intra în mai puţine şedinţe şi cu
mai puţine dosare şi vor
beneﬁcia de colaborarea unui
greﬁer care să nu mai lucreze şi
cu alţi judecători.
Cât despre un secretar pentru
ﬁecare judecător, aşa cum
există în alte ţări din Europa,
nici nu poate ﬁ vorba. Este greu
de imaginat, de exemplu, că un

Experţii judiciari din domeniul
proprietăţii industriale sunt, din
păcate, foarte puţini la număr şi
lista nu se mai completează de
ani buni. Cei care activează sunt
în general bine pregătiţi, însă
lipsesc experţi care să aibă şi
alte specializări decât cele deja
existente.

cum decurge o zi de lucru
normală pentru dumneavoastră? ce faceți în timpul
liber?

O zi de lucru normală se
petrece la instanţă, unde
trebuie să pregătesc şedinţa din
săptămâna respectivă, care în
cel mai fericit caz durează o zi,
sau două, dacă este vorba de o
şedinţă de apeluri şi recursuri.
În zilele în care nu pregătesc o
şedinţă sau nu intru în şedinţă,
mă străduiesc să redactez
dosare, iar pentru unele timpul
alocat este foarte lung ( mai
ales dosarele de fond).
După program ( la 17,00 sau
18,00) dacă nu merg direct
acasă, mă opresc în oraş pentru
un ﬁlm, o piesă de teatru, sau
o cafea cu prietenii. Niciodată
nu omit să mă uit la TV seara (la
serialele mele preferate sau la
un ﬁlm), iar înainte de culcare
citesc măcar o oră.

Mircea Fica
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Procesul de recuperare efectivă
a creanțelor se va îngreuna

interviu cu criStina cornaci, director general, avestis international
cum vi s-a părut anul 2017, din
punctul de vedere al
recuperării, de către
antreprenori, a creanțelor
debitorilor. ce probleme
previzionați pentru anul 2018,
pe acest segment?

În linii generale, gradul de
solvabilitate al debitorilor, pe
parcursul anului 2017, a fost
similar cu cel din anul anterior,
2016, prezentând totuși o
ușoare scădere spre sfârșitul

anului. Din punctul nostru de
vedere, în general, cu cât
demersurile de recuperare a
creanțelor se plasează mai
aproape de termenul scadenței,
șansele efective de încasare
sunt mai mari, deoarece o
intervenție promptă pune
debitorul în gardă asupra
riscurilor pe care întârzierea la
plată le implică și cresc șansele,
chiar, a continuării colaborării
dintre creditori și debitori. Cu
cât demersurile de recuperare

intervin la o perioadă mai
îndelungată de timp de la
scadență, pericolul ca debitorul
să acumuleze și alte datorii
crește, iar solvabilitatea să se
diminueaze.
Pentru anul 2018 apreciem că
procesul de recuperare
efectivă a creanțelor se va
îngreuna deoarece asistăm la o
creștere a inﬂației, la
instabilitate în mediul de
afaceri, provocată de
modiﬁcările legislative

intervenite la sfârșitul anului
trecut și, de ce nu, de
frământările sociale cu care
România se confruntă.
În acest context, recomandăm o
mai mare atenție în analiza
situației ﬁnanciare a
partenerilor de afaceri, anterior
perfectării contractelor. Iar din
partea consumatorilor, în
special a persoanelor ﬁzice
interesate de accesarea
creditelor, o sporită
responsabilitate ﬁnanciară.
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Societatea pe care o conduceți s-a
impus ca una dintre cele mai
puternice din sectorul recuperării
bunurilor și a creanțelor
comerciale. cum a luat naștere
societatea avestis?

Am fondat societatea în anul 2010,
punând în practică un vis personal,
antreprenorial, mai vechi, de a
concepe un sistem nou de
recuperare integrată a creanțelor,
dar și de repunere în posesie a
bunurilor mobile (cum ar ﬁ bunurile
de leasing, bunurile mobile și imobile
ipotecate, bunurile asupra carora sunt
instituite măsuri asigurătorii etc.).
M-am deﬁnit mereu ca un om al
construcției, ambițioasă și tenace.
Am beneﬁciat de studii universitare
extinse, axate atât pe disciplinele
juridice, cât și pe cele economice. De
asemenea, și experiența acumulată
anterior, atât ca salariat, dar și ca
antreprenor, m-a făcut, în anul 2010,
să mă simt pregătită să mă implic pe
deplin în crearea și dezvoltarea
conceptului mai sus menționat.
Scopul societății Avestis este
realizarea obiectivelor încredințate
de clienți, într-un termen cât mai
scurt (maximum 60 de zile de la
înregistrarea dosarului), a încasării
creanțelor, respectiv a preluării
posesiei bunurilor, de către clienții
noștri. Dosarele pe care nu reușim să
le soluționăm pe cale amiabilă sunt
supuse unei proceduri contencioase
ce conduce la o soluționare
favorabilă, într-un timp rezonabil.

cu ce profesioniști (societăți de
avocatură/ birouri notariale /
birouri de executori judecătorești /
evaluatori etc.) colaborați permanent?

Prin colaboratorii cu care alegem să
lucrăm urmărim, în principal, să
contractam și să menținem
activitatea cu profesioniști dedicați,
ambițioși, profund implicați în
problemele clienților. Desigur,

pregătirea profesională solidă este o
condiție sine-qua-non, dar nu este
suﬁcientă, din punctul nostru de
vedere, pentru o colaborare fructuoasă.
Contează foarte mult condiția
umană a colaboratorilor noștri,
empatia pe care aceștia trebuie să o
simtă față de preocupările clienților
noștri, aptitudinea lor de a se apleca
cu înțelegere asupra diﬁcultăților cu
care clienții noștri se confruntă.
Numai înțelegând pe deplin
problemele unui client și punându-te
în locul său poți identiﬁca soluțiile
cele mai eﬁciente de rezolvare a
chestiunilor ce îți sunt încredințate.

Problemele cu
care ne
confruntăm
derivă din
interpretarea
subiectivă a legii
și de punerea sa
în practică, întrun mod eficient,
nu din lipsă de
reglementare.”

cum a evoluat în ultimii ani soluționarea dosarelor pe cale amiabilă?

În ultimii aproximativ 6 ani,
soluționarea pe cale amiabilă a
chestiunilor ce țin de recuperarea
creanțelor a cunoscut o descreștere
semniﬁcativă, care, în opinia mea,
este cauzată de mediatizarea din ce
în ce mai mare a litigiilor derivate din
neexecutarea obligațiilor ﬁnanciare.
Ca și conduită generală, debitorii,
persoane ﬁzice ori juridice, sunt
foarte atrași de perspectiva susținerii

recomandăm o
mai mare atenție
în analiza situației
financiare a
partenerilor de
afaceri, anterior
perfectării
contractelor.”
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proceselor, pe termen mediu și lung,
fără să conștientizeze sau să
aproximeze costurile totale la care
se angajează pentru a susține
asemenea litigii. Pe de alta parte,
negocierea unei tranzacții
extrajudiciare pentru a preveni sau a
închide în fază incipientă un litigiu
prezintă avantaje pentru ambele
părți, deoarece, chiar dacă, poate,
niciuna dintre părți nu își realizează
integral interesul urmărit, totuși
direcționează mai mult resursele
ﬁnanciare spre achitarea datoriilor
decât spre plata, prioritară, a
diferitelor cheltuieli (onorarii
avocați, taxe de timbru etc.).
Medierea continuă să nu ﬁe suﬁcient
popularizată, și, de multe ori,
asistăm la o luptă a orgoliilor între
creditori și debitori, în loc să rezolvăm
în mod pragmatic divergențele.

cum a decurs procesul executările
silite în ultima perioadă? care sunt
principalele motive pentru care nu
mai puteți recupera bunurile?

Nu putem aﬁrma că nu mai putem
recupera bunurile, evoluția pe acest
segment ﬁind, aproximativ, liniară.
Dimpotrivă, am putea considera că,
spre sfârșitul anului trecut, am
observat o ușoară creștere a
repunerii în posesie a activelor de
către societățile de leasing. Asta
deoarece unii utilizatori, în special
persoane juridice, care s-au
confruntat anul trecut cu diﬁcultăți
ﬁnanciare, au optat pentru întreruperea anticipată a contractelor de
leasing, întrerupere privită ca o
măsură de restructurare a activității
și de diminuare a pasivului.

care este durata medie a litigiilor
care privesc activitatea de
recuperare a bunurilor?

Durata litigiilor este similară, chiar
dacă privesc recuperarea de bunuri
ori de creanțe. Inﬂuența majoră
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lei, sumă cu aproape 100 de
miliarde de lei mai mare decât
în 2009 (213,3 miliarde lei).
Peste 400.000 de firme
înregistrau / înrergistrează
datorii comerciale. credeți că
acest fenomen se va
perpetua?

asupra prelungirii termenului de
soluționare a unui litigiu o au, în
primul rând, incidența viciilor în
procedura de citare a părților,
excepțiile pe care acestea le
invocă și amplitudinea probelor.
Durata „normală” a unui litigiu
care parcurge ambele faze
procesuale (fond și apel sau
recurs), aplicabile în domeniul
recuperărilor, este de 18 luni,
aproximativ. Cu toate acestea,
avem litigii având ca obiect
contestații la executare (litigiu
care, conform normelor Codului
de procedura civilă, ar trebui să
se soluționeze cu celeritate,
care au început în anul 2012 și
s-au soluționat, până în prezent,
doar în fond, fără să ﬁe, încă
redactată sentința de către
judecător, și fără ca litigiul să ﬁ
fost vreodată suspendat în cei
aproximativ 6 ani.
Concluzionând, putem estima o
medie de soluționare a litigiului
ca ﬁind în jur de 24 luni.

Pentru ca activitatea de
recuperare să aibă succes
este nevoie de concursul
eficient al organelor statului.
ce recomandări aveți în acest
sens?

În domeniul recuperării
bunurilor de leasing ne dorim o
mai mare înțelegere din partea
autorităților, în principal a
organelor de cercetare penală.
Deoarece, atunci când dreptul
de proprietate asupra unui bun
aparține creditorului care a
pierdut numai posesia (mă refer
în special la societățile de
leasing), organele statutului
sunt datoare să acorde tot
concursul creditorului pentru
aparărea dreptului său de
proprietate.
De multe ori, deși formulăm
plângeri penale pentru

Din păcate, da, cred că acest
fenomen se va perpetua, iar
pasivul companiilor se va mări
în perioada anului viitor,
deoarece, așa cum am
menționat anterior, România se
confruntă cu o creștere a
inﬂației, instabilitate
guvernamentală și legislativă.
Din păcate, perspectivele anului
în curs nu sunt optimiste,
analiștii economici avertizând,
în mod constant, mediul de
afaceri asupra adoptării unei
conduite cât mai prudente față
de eventualele intenții, ale
acestora, de extindere.

săvârșirea infracțiunilor de abuz
de încredere ori înșelăciune și
demonstrăm foarte concret
întrunirea tuturor elementelor
constitutive ale infracțiunilor
respective, nu obținem soluții
favorabile. Fiind motivat de
faptul că respectivele fapte nu
ar prezenta un grad de pericol
social corespunzator unei
infracțiuni, iar societățile de
leasing se văd în imposibilitatea
de a își recupera active
estimate chiar la sute de mii de
euro.

totodată, este nevoie de
reglementarea activității de
recuperare și a profesiei de
recuperator. ce semnale aveți
în acest sens?

Din punctul meu de vedere, nu
considerăm că ar ﬁ nevoie de o
legislație speciﬁcă, pentru
activitatea de recuperare,
ori de reglementarea unei
profesii de „recuperator”. Ci,
mai degrabă, de aplicarea, în
mod eﬁcient și prompt a
legislației în vigoare care este
suﬁcient de clar detaliată.
Problemele cu care ne
confruntăm derivă din
interpretarea subiectivă a legii
și de punerea sa în practică,
într-un mod eﬁcient, nu din
lipsă de reglementare.

valoarea datoriilor comerciale
înregistrate de companiile
româneşti a depăşit, în 2016,
nivelul de 306,6 miliarde de

cum apreciaţi condiţiile
oferite investitorilor locali şi
străini de către administraţia
locală şi de către executiv?

Administrația locală și centrală
descurajează, în prezent,
investitorii, atât cei locali, cât și
cei străini. Instabilitatea majoră
în domeniul legislației ﬁscale
face, aproape, imposibilă
opțiunea investitorilor de a
întocmi un plan de afaceri pe
termen mediu și lung, în
vederea menținerii unor afaceri
sau a extinderii.
Nu doresc să închei într-o notă
pesimistă, însă consider că, din
punct de vedere antreprenorial,
este întotdeauna de preferat o
politică prudentă, pentru
menținerea solidității unei
afaceri.

Mircea Fica
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2018

este un an al consolidării
pentru dca
interviu cu dimana vLaeva, director general, debt collection agency

Piața de management a
creanțelor este extrem de
competitivă în românia. ce
rezultate a avut debt collection
agency în anul 2017? care au
fost principalii clienți?

Sectorul în care activăm este
într-adevăr competitiv, însă noi
credem cu tărie în beneﬁciile
unui mediu de afaceri
competitiv, bazat pe criterii
sănătoase și cu respectarea
cadrului legal în vigoare în
ﬁecare gând și acțiune pe care
le avem. Competiția așa cum
am descris-o mai sus este ceea
ce ne face mai buni astăzi față
de ieri. Suntem atenți la
mișcările pieței și învățăm din
experiențele noastre. Facem
parte dintr-un grup de
companii cu sediul în Norvegia
și cu reprezentanțe în 21 de
țări din Europa. Acest lucru ne
oferă avantajul de a avea acces
la bune practici din alte state
din regiune. Colaborăm
îndeaproape cu celelalte
companii din grup, cu care
împărtășim valori sănătoase de
business. Viziunea B2Holding

este de a construi relații
durabile pe termen lung,
bazate pe încredere și
corectitudine, cu toți clienții și
partenerii noștri de business.
Suntem într-un business care
se rotește în jurul oamenilor și
nevoilor lor și acest lucru este
ceea ce noi avem în vedere în
tot ceea ce facem.
În business-ul nostru, clienții
sunt de fapt persoanele ﬁzice cu
care colaborăm pentru a le
susține cu multiple soluții
pentru achitarea datoriilor pe
care le au, în măsura
posibilităților și a dorințelor lor.
Dacă însă ne referim la
partenerii noștri de business, și
anume companiile de la care
achiziționăm pachete de
creanțe, aceștia activează cu
preponderență în zona ﬁnanciar
bancară, non-bancara și în zona
de telecomunicații.
Rezultatele noastre de business
pe 2017 au fost foarte bune,
întrucât am decis să ne
extindem mărimea
operațiunilor față de anul
precedent. Dacă la ﬁnalul anului
2016 aveam un număr de 78 de

angajați, în 2017 am avut o
echipă de 130 de oameni.

cum a decurs anul trecut
procesul de colectare
judiciară și extra-judiciară a
creanțelor avute în portofoliul
companiei dumneavoastră?

În 2017 am dezvoltat operațiunile
noastre, lucru care ne-a permis
să ﬁm și mai mult la dispoziția
clienților noștri cu diﬁcultăți la
plată. Prioritatea principală
pentru noi este de a oferi soluții
personalizate luând în calcul
situația individuală a ﬁecărui om.
Eșalonările la plată, ﬂexibilitate
în planurile de rambursare, înțelegerile de plată sunt unele dintre
cele mai folosite modalități de a
răspunde la nevoile oamenilor
pentru a stinge datoriile lor.

ce obiective aveți pentru anul
2018?

Pentru noi 2018 este un an al
consolidării, după ce în 2017 am
crescut foarte mult. și, desigur,
ca în orice business, suntem
atenți la oportunitățile care apar

în piață. Acolo unde aceste
oportunități se întrepătrund cu
viziunea noastră suntem
deschiși să le îmbrățișăm.

cu ce profesioniști (cabinete şi
societăţi de avocatură, birouri
de executori judecătorești,
evaluatori, traducători, agenții
de detectivi etc.) colaboraţi
constant?

În cadrul DCA avem o divizie
juridică foarte puternică formată
din profesioniști extraordinari
de care suntem foarte mândri.
Colaborăm în plan extern cu
foarte multe birouri de executori
judecătorești din toată țara și cu
mai multe case de avocatură, în
funcție de situație. Ne alegem
cu foarte mare atenție partenerii,
evaluând întotdeauna
standardele și etica de practică
a ﬁecărui potențial partener.

cum percepeți actuala
legislație privind regimul fiscal
al vânzării de creanțe bancare?

Suntem foarte îngrijorați de
modiﬁcările legislative din acest
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sector, dar totodată ne păstrăm
încrederea în legiuitori că vor
lua cele mai bune decizii.
Anticipăm că populația va ﬁ în
primul rând afectată, din cauza
faptului că rambursarea și
posibilitatea îndeplinirii
obligațiilor contractuale cu
privire la creditele scadente de
la bănci și IFN-uri vor deveni mai
puțin ﬂexibile.
Spre deosebire de creditarea
bancară sau cea obținută de la
IFN-uri, companiile specializate,
al căror obiect principal de
activitate este tocmai acela de
achiziție, administrare,
monitorizare și colectare a
creanțelor, evaluează individual
solvabilitatea ﬁecărei persoane
ﬁzice debitoare și propun un
plan mai ﬂexibil de rambursare,
ﬁe prin amânarea termenului de
plată, ﬁe prin oferirea unor
stimulente de plată în cadrul
campaniilor de promovare.
Înghețarea cesiunilor de creanțe
din credite și facturi de telecomunicații / utilități va adânci
rata de sărăcie a României.
Astfel, populația nu va mai
putea să își reducă datoriile
curente din credite sau facturi.
O astfel de abordare comercială
va avea în ﬁnal un efect negativ
și asupra creșterii economice,
întrucât persoanele ﬁzice nu vor
mai avea abilitatea de a accesa
credite noi, ceea ce va conduce
la reducerea consumului și a
investițiilor, dar și la
inﬂuențarea deciziilor băncilor /
IFN-urilor ﬁe de a nu mai
credita, ﬁe de a oferi ﬁnanțare
la costuri mai mari.
De asemenea, proiectele de legi
produc consecințe negative
indirecte pentru toți ceilalți
consumatori/clienți, în sensul în
care veniturile obținute de bănci
prin cesiunea de creanță și
indirect prin îmbunătățirea

comportamentului de plată vor
dispărea, crescând substanțial
costul cu sumele nerecuperate
și cu provizioanele. Aceste
costuri vor ﬁ ulterior reﬂectate
prin creșterea prețurilor și
dobânzilor.
Mai mult decât atât, alte
proiecte de legi încurajează
consumatorii să nu-și mai
plătească datoriile,
comportament cu consecințe
grave asupra întregii activități
economice și a investițiilor.
Impactul asupra debitorilor de
bună credință va ﬁ imediat și
justiﬁcat astfel: societățile de
colectare creanțe, care
achiziționează creanțe prin
intermediul cesiunii de creanțe,
acordă reduceri debitorilor,
precum și eșalonări la plată,
aceste societăți abordând în
mod ﬂexibil situațiile de neplată
și oferind soluții debitorilor,
soluții posibile tocmai prin
existența unei marje de

discount între prețul de achiziție
al creanțelor și valoarea
estimată a ﬁ recuperată.
Consecințele neplății debitelor
de către debitori le suportă de
fapt persoanele de bunăcredință din România care, cel
mai probabil, vor ﬁ nevoite să
plătească dobânzi mai mari,
comisioane mai mari la
contractarea creditelor pentru
că datoriile neplătite generează
nevoia de siguranță din partea
băncilor.

intenţionaţi să faceţi noi
angajări în perioada
următoare?

Așa cum spuneam, 2018 este un
an al consolidării pentru DCA și
nu ne vom opri angajările unde
este cazul. Însă, luăm în calcul
întreg contextul pieței, inclusiv
cel legislativ și ﬁscal. Suntem
nevoiți să ne pregătim pentru
orice scenariu.
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ce investiţii realizaţi anual
pentru pregătirea profesională
a angajaţilor?

Este diﬁcil să vă pot oferi o cifră
exactă, însă într-un business de
oameni pentru oameni,
calitatea și nivelul de pregătire
al echipei sunt esențiale pentru
bunul mers al companiei.

cum catalogați condiţiile
oferite investitorilor locali şi
străini de către administraţiile
locale şi de către executiv?

Se poate mult mai bine și
această opinie este împărtășită
de orice om de afaceri, orice
antreprenor sau persoană ﬁzică
autorizată. Cu toții știm că
România bate recordul la nivel
de uE în ceea ce privește numărul de pași pe care o companie
trebuie să-i urmeze pentru a se
înﬁința. unul din elementele
cheie pentru a stimula investițiile
este stabilitatea legislativă, care
în momentul de față este departe
de așteptările investitorilor. Eu
cred în continuare în marile
oportunități pe care le are
România și consider că mediul
de afaceri poate aduce mult
succes. De aceea sper că vom
avea și înțelegerea organelor de
conducere ale țării în a stimula
businessul pentru a contribui la
dezvoltarea României.

cum apreciaţi calitatea actului
de Justiţie (tribunale, Judecătorii,
curţi de apel, înalta curte de
casaţie şi Justiţie), în 2018?

Noi nu suntem în măsură să
punem la îndoială actul de
justiție, însă, cred că împreună,
companii și oameni, ne dorim o
justiție echidistantă.

Mircea Fica
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rezentul studiu îşi
doreşte să aducă în
discuţie aplicabilitatea
sau nu a instituţiei privilegiului
special şi/sau general instituit
de către debitor în folosul
creditorului persoană juridică
prin raportare la dispoziţiile
art. 2.338 şi 2.339 NCC
coroborat cu dispoziţiile art. 5
pct. 15 din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă ( în cele ce urmează
Codul insolvenţei).

La data de 25.06.2014 a intrat
în vigoare codul insolvenţei,
care prin dispoziţiile art. 5
arată care sunt noţiunile,
deﬁnițiile unor termeni utilizaţi
de această lege printre care se
numără şi deﬁniţia creanţelor
ce beneﬁciază de o cauză de
preferinţă.
Dacă prin dispoziţiile Legii nr.
85/2006 legiuitorul a dat doar

Privilegiul,
cauza de preferință în
noul cod al insolvenței
articol de dragoŞ coSmin Sarău, managing Partner, Sarău și asociații

o deﬁniţie a creanţelor
garantate, prin dispoziţiile Legii
nr. 85/2014 acesta a înţeles să
clariﬁce textul de lege
precedent, căci încă de la bun
început, deşi privilegiile existau
şi în Vechiul Cod Civil, acestea
Nu se regăseau printre criteriile
care arătau caracterul privilegiat
al unui creditor diligent,
beneﬁciar al unei astfel de clauze
privind instituirea privilegiului.
Aşadar, suntem în situaţia unui
adevărat reviriment legislativ,
ﬁind îndreptată o eroare
prezentă pentru mulţi ani în
cuprinsul textului de lege, pe
care legiuitorul a îndepărtat-o.
Aşa a apărut sintagma
„creanţă beneﬁciară a unei
cauze de preferinţă”, o
formulare pe cât de utilă, pe
atât de cuprinzătoare, căci nu
mai este îngrădit niciunul
dintre actorii procedurii de
insolvenţă la a analiza în mod

exclusiv dacă există sau nu
garanţii reale mobiliare ori
imobiliare, ci se pune
problema existenţei oricăror
cauze de preferinţă, respectiv
ipoteci şi/sau privilegii1.

Această deﬁniţie din Codul
Insolvenţei trebuie să ﬁe
analizată în concordanţă cu
dispoziţiile art 2.338 NCC care
stabileşte privilegiul general,
precum şi art. 2.339 NCC care
stabileşte privilegiul special.

Atâta vreme cât legiuitorul a
stabilit prin dispoziţiile art. 5
pct. 15 din Legea nr. 85/2014,
faptul că o creanţă privilegiată
intră în categoria celor care
beneﬁciază de o cauză de
preferinţă înseamnă că între
actorii procedurii insolvenţei
sunt aplicabile normele legale
ce reglementează privilegiul.
Orice altă concluzie ar face ca
acest articol să nu producă
niciun efect.

Noul Cod Civil stabileşte ca
existente două feluri de
privilegii: generale şi speciale;
dacă pornim de la ideea că
privilegiul, ca noţiune generică,
nu intră între cele care
deﬁnesc creanţa beneﬁciară de
o cauză de preferinţă a unei
persoane juridice, de vreme ce
privilegiul general nu este
limitat de niciun fel, acesta nu
ar putea produce efecte faţă
de persoanele juridice, ceea ce
ar însemna o îngrădire
arbitrară a drepturilor
persoanei juridice.
Prin urmare, avem cu
certitudine situaţia în care, în
măsura instituirii unui
privilegiu general între două
societăţi comerciale, creditorul
va ﬁ înscris în tabelul de
creanţe al debitorului cu o
creanţă privilegiată. Asta
înseamnă că, în măsura
prezervării şi îndeplinirii
condiţiilor de publicitate,

1
art. 5 pct 15 - creanţe care beneﬁciază de o cauză de preferinţă sunt acele creanţe care sunt însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate
ipotecii, potrivit art. 2.347 din codul civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului ( subl. ns.), indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ
garant faţă de persoanele beneﬁciare ale cauzelor de preferinţă. În cazul în care debitorul este terţ garant, creditorul care beneﬁciază de o cauză de preferinţă va exercita drepturile
corelative numai în ceea ce priveşte bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de preferinţă au înţelesul dat lor de Codul civil, dacă prin lege specială nu se prevede altfel;
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acesta va avea prioritate la
încasarea oricăror sume de
bani rezultate din valoriﬁcarea
oricăror bunuri asupra cărora
nu au fost instituite garanţii,
ori privilegii de către alt
creditor şi înaintea îndeplinirii
acestor formalităţi de
publicitate.

Privind aplicarea instituţiei
privilegiului special
reglementat de dispoziţiile art
2.339 ncc, acesta este gândit
de către legiuitor ca producând
efecte doar între persoanele
ﬁzice.

Cu toate acestea, persoanele
juridice pot utiliza această
instituţie ﬁind necesar un
acord expres al părţilor în
vederea instituirii acestui
privilegiu, căci altfel ar însemna
o îngrădire arbitrară şi lipsită
de orice temeinicie a posibilităţii părţilor de a beneﬁcia de
efectul acestor norme legale.
Din redactarea art. 2.339 NCC
s-ar desprinde ideea că
privilegiul special este aplicabil
exclusiv persoanelor ﬁzice, fără
posibilitatea ca acesta să ﬁe
aplicabil şi persoanelor juridice
prin stabilirea convenţională a
unei derogări de la această
regulă.
ipoteza de la care pornim este
aceea prin care părţile au
derogat în mod convenţional
de la limitarea aplicabilităţii
privilegiului special exclusiv
pentru persoanele ﬁzice şi, în
consecinţă au stabilit că acest
privilegiu se va aplica şi
persoanelor juridice.
Normele analizate sunt de
natură supletivă şi nu există
niciun text de lege care să

arate că nu se poate deroga de
la acestea, iar o altă
interpretare ar duce la o
situaţie absurdă în care
legiuitorul îngrădeşte în fapt şi
în drept, posibilitatea părţilor
de a stabili convenţional
modalitatea în care înţeleg să
deruleze raporturile juridice.
Prin intervenţia sa, legiuitorul
este dator să prevadă cu
exactitate impactul pe care-l
are o constrângere a
libertăţilor persoanelor şi, în
virtutea caracterului
democratic al societăţii
noastre, să dispună în
consecinţă.

Orice ingerinţă de acest fel
este şi trebuie să reprezinte o
excepţie, temeinic motivată de
factori obiectivi, care să
justiﬁce în orice moment
această limitare a libertăţilor
respective, pe câtă vreme,
textul clamat de noi nu face
referire directă la
imposibilitatea de a deroga şi
mai ales la sancţiunea derogării
de la aceasta, nu putem vorbi
de a veritabilă intervenţie în
manifestarea de voinţă a
părţilor.

instituţia
privilegiului general
se aplică indiferent
de calitatea
persoanei: fizică ori
juridică, iar
privilegiul special se
aplică numai în
situaţia în care
părţile au derogat în
mod expres de la
norma de drept
amintită.”
„O asemenea intervenţie
trebuie să ﬁe justiﬁcată de
interese cu totul excepţionale,
deoarece, în principiu, o
asemenea imixtiune este
incompatibilă cu regulile
statului democratic” – Liviu
Pop, Ionuţ-Florin Popa, Stelian
Ioan Vidu – Drept civil|
Obligaţiile, editura universul
Juridic

Mai mult, pentru a putea vorbi
de o îngrădire a unui drept,
această sancţiune ar trebui să
ﬁe expres prevăzută în
cuprinsul legii, astfel cum este
prevăzut în multe cazuri pe
parcursul Noului Cod Civil
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astfel: art 1.277, art. 1.523 alin.
4, art. 1.541 alin. 3, art. 1.588
alin. 3, art. 1.594, art. 1.595,
art. 2.087, art. 2.172, art.2.339
alin 2, art.2.384, art.2.385,
art.2.396, art.2.433, art. 2.440,
art.2.459
Toate aceste articole de lege
arată cu exactitate care este
sancţiunea eventualelor
derogări convenţionale de la
regulile stabilite de către lege.
Mai mult, vă rugăm să
observaţi faptul că o astfel de
sancţiune există şi în cazul
articolului 2.339 NCC care, la
alin. 2 arată că nu există nicio
posibilitate ca părţile să deroge
de la dispoziţiile privitoare la
ordinea prevăzută la alineatul
1 al articolului clamat.
Aşadar, dacă legiuitorul ar ﬁ
avut în vedere restricţionarea
părţilor din a deroga de la
prezentele norme ar ﬁ
prevăzut sacţiunea ca atare, ci
nu s-ar ﬁ limitat la a menţiona
doar sancţiunea privitoare la
ordinea de preferinţă arătată
la alin 1 al acestui articol.

În concluzie, opinia noastră
este aceea că instituţia
privilegiului general se aplică
indiferent de calitatea
persoanei: ﬁzică ori juridică, iar
privilegiul special se aplică
numai în situaţia în care părţile
au derogat în mod expres de la
norma de drept amintită.

Instanţele specializate în
procedura insolvenţei au dat
câştig de cauză acestor opinii,
ﬁind cu titlu de excepţie Curtea
de apel Craiova cea care nu a
înţeles să dea creditorului
posibilitatea de a beneﬁcia de
privilegiul său stabilit convenţional cu debitorul acestuia.
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noi orientări în domeniul
„eticii și conformității”(2)
conformitate

orice schimbare de paradigmă vine la pachet nu numai
cu o pereche de ochelari nouă, dar și cu oboseală și spasme oculare,
cu momente de vedere încețoșată sau, dimpotrivă,
cu nevoia de a îți scoate cu totul ochelarii.
grupaj realizat de criStian ducu (centre for advanced research in management and applied ethics /
european ethics & compliance association), în colaborare cu oana Bănățeanu și virgiL ovidiu tacu.

a

m inaugurat în numărul
din decembrie 2017 o
serie de articole care
aduc în prim plan schimbările
majore și tensiunile care apar
odată cu acestea în domeniul
Eticii & Conformității. Așa cum
spuneam și cu acea ocazie,
singura șansă reală de a pune
bazele unui progres la nivel
profesional, dar și
organizațional, este prin
dezbatere, prin testarea ideilor
noi, prin deconstruirea celor
vechi, prin analize complexe și
cercetări empirice privind
evoluțiile respective. Nu
putem aștepta, ca de ﬁecare
dată, acest dialog să ne
includă și pe noi în virtutea
unei autorități pe care o
reclamăm a priori.
Profesioniștii înșiși trebuie să
inițieze acest dialog, înainte ca

eventuale reglementări să
apară pe agenda publică sau
pe cea a unor oﬁciali.

Spre deosebire de 2007, când
se lansau primele cursuri din
România, dacă nu chiar din
Europa, pentru Ethics &
Compliance Oﬃcers, acum
există la nivel național o masă
relativ generoasă de
practicieni, câțiva specialiști cu
ștate vechi și un bagaj
profesional mai larg, dar și 5-6
experți. Mai mult, acum se
organizează conferințe de
specialitate -- unele mai bune
decât altele, ce-i drept --,
workshop-uri, hub-uri, dar și
întâlniri mai puțin formale,
after-work. Cu alte cuvinte,
premisele dialogului s-au
schimbat. Oarecum.
Ceea ce lipsește, nu doar

comunității profesionale din
România, este depășirea stării
de „marginalitate”, dar și o
profesionalizare reală și mult
mai multe lecturi. Oamenii
care lucrează în Conformitate,
în Etică & Conformitate, în GR-E-C-S (Governance, Risk,
Ethics, Compliance,
Sustainability) nu trebuie să ﬁe
noii birocrați, corporate
bureaucrats. Deschiderea lor
depinde în mod direct de ce și
cât citesc aceștia, de cât
studiază/învață în mod
continuu, de cât depășesc
condiția de simpli funcționari
în mediul corporativ.
Totodată, trebuie reaﬁrmat
faptul că acest dialog
reprezintă singura modalitate
prin care comunitatea
profesională poate să-și

dezvolte acele valori și
principii etici care să o ghideze
în evoluția sa. Iar aceste
principii sunt esențiale nu doar
pentru a determina
comportamente dezirabile la
profesioniștii acelei
comunități, ci și pentru a
dezvolta anticorpii
necesari pentru noi toți
ca să rezistăm unor tendințe
de a transforma foști
condamnați în „guru” în
materie de Etică &
Conformitate, așa cum se
întâmplă deja în SuA (a se
vedea cazurile Richard
Bistrong, Airan Rashmi, sau, în
alt domeniu, Jordan Belfort -„Lupul de pe Wall-Street”).
Textele din aceste grupaje
găzduite de Legal Magazin
deschid exact acest dialog.
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o nouă orientare
a Programelor de conformitate:
controlul exporturilor

oana raLuca Bănățeanu, expert în corporate compliance (anti-corupție, concurență, Protecția
datelor, Prevenirea spălării banilor, drepturile omului în business), Secretar general al
european ethics & compliance association

n mediul privat,
implementarea și
dezvoltarea continuă a unui
program de conformitate,este
un demers necesar pe care
companiile trebuie să îl facă
pentru a se asigura că toate
operațiunile derulate de
acestea respectă standardele,
reglementările industriilor în
care activează şi nu în ultimul
rând, legile aplicabile.
Orientarea eforturilor de
reglementare în diverse zone a
adăugat gradual, portofoliului
structurii de conformitate,
domenii noi precum cel al
protecției datelor cu caracter
personal, prevenirea spălării
banilor, protejarea drepturilor
omului, iar în urma scandalului
Dieselgate, a întețit
preocupările legate de
construirea unui cadru de a
înțelege și de a tine sub control
conformitatea tehnică.

Avansul tehnologic fără
precedent, noile tehnologii care
intră în piață (precum additive
manufacturing, imprimarea 3D
etc.), globalizarea, conﬂictele
regionale, migrația, accesul facil
la comunicațiile electronice și
evoluția rapidă a funcționalităților produselor aﬂate în
circuitul civil, creionează un
mediu de riscuri de securitate
complex și într-o continuă

schimbare. Nu este de mirare
așadar, să observăm că, sub
umbrela structurii de
conformitate în organizațiile în
care s-a dovedit a ﬁ eﬁcientă și
suﬁcient de ﬂexibilă în a
gestiona riscuri diversiﬁcate,
apare o tendință de a integra și
controlul exporturilor, sub
aceeași construcție consacrată:
prevenire, detectare și răspuns.

Controlul exporturilor din
perspectiva conformității
presupune diligența și
strictețea cu care își îndeplinesc
obligațiile agenții economici în
derularea activităților ce
implică exporturi, importuri și
alte operațiuni de comerț cu
produse militare, sau produse
cu dublă utilizare supuse
regimului de control. O
companie din România de pildă
trebuie să se asigure că toate
operațiunile sunt conforme și
respectă legislația națională,
tratatele, acordurile și

aranjamentele internaționale în
domeniu aplicabile teritoriilor
în care își desfășoară afacerile.

Conformitatea la modul
general este o responsabilitate
a ﬁecărui angajat dintr-o
companie, însă, ca structură,
este și un instrument esențial al
conducerii pentru a gestiona în
mod eﬁcient riscurile legate de
neconformitate. Aplicarea cu
strictețe a legilor în vigoare
este punctul de plecare în orice
program de conformitate, însă
de multe ori procesul de
adoptare a legii nu este
suﬁcient de rapid în a acoperi
toate situațiile de risc nou
apărute, astfel că structura de
conformitate are un rol strategic,
proactiv, de auto-reglementare
a operațiunilor sale.
Auto-reglementarea
coordonată de structura de
conformitate se face printr-o
analiză frecventă a

potențialelor riscuri asociate și
deﬁnirea planurilor de acțiune.
Trasarea de reguli clare și
implementarea în interiorul
organizațiilor a instrumentelor
care sprijină aplicarea corectă a
acestora, este pasul următor.În
paralel, conștientizarea periodică
a angajaților cu privire la
obligațiile impuse de lege şi a
regulamentelor interne este de
asemenea necesară.
Mecanismele interne de control
şi răspuns sunt de asemenea
parte a oricărei structuri
funcționale de conformitate.
Ca indicatori ai eﬁcacității unui
program de conformitate
amintim: rapiditatea şi modul
în care o companie reacționează
la detectarea unui comportament
neconform, o cultură organizațională care încurajează
îmbunătățirea continuă a
proceselor interne și gradul de
integrare a acestora în business.
Monitorizarea și prevenirea
riscurilor de securitate asociate
exporturilor, importurilor și
altor operațiuni cu produse
militare și produse cu dublă
utilizare, se poate face doar
print-o strânsă colaborare între
sectorul privat și autoritățile
statale, printr-o înțelegere
profundă și o deschidere
voluntară a ambelor părți spre
a atinge aceste deziderate.
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“Legal & compliance” –
două funcții distincte sau una singură?

c

dr. criStian ducu, expert în etică, conformitate și Sustenabilitate, director general al centre
for advanced research in management and applied ethics și Președinte al european ethics &
compliance association

a specialist care urmărește
acest domeniu de mai
bine de un deceniu, care
cercetează evoluțiile și practicile
sale, am căutat să înțeleg de ce
există un clivaj atât de mare
între starea de fapt și
recomandările experților, între
modul în care este poziționată
funcția de Etică & Conformitate
în companii și ceea ce studiile și
unele reglementări bine făcute
spun că ar trebui să se întâmple
în această chestiune. Primul
exemplu care îmi vine în minte
este cel al comasării funcțiilor de
Conformitate și Legal într-o
singură poziție în schema
organizațională. Sau, și mai grav,
a comasării unor multiple funcții
– Legal, Conformitate, Proprietate
Intelectuală sau Spălarea
Banilor, și, mai nou, Protecția
Datelor – într-o singură poziție.

Această tendință nu este doar o
curiozitate din partea unui expert
în G-R-E-C-S (Governance, Risk,
Ethics, Compliance, Sustainability),
ci ea reprezintă o abordare extrem
de nocivă la nivel organizațional
în privința căreia am fost
preveniți încă din 2007, odată cu
publicarea studiului Deﬁning the
Role of the Chief Ethics &
Compliance Oﬃcer (CECO) de
către fostul Ethics Resource Center.
Iar gradul ei de toxicitate, dincolo
de absența independenței și
autorității, de implicațiile
bugetare ș.a.m.d., constă tocmai

în lipsa de viziune în materie de
practici etice de business.

Ceea ce înțeleg prin această lipsă
de viziune este de fapt o formă
de „miopie morală”, adică
managementul unei companii
nu realizează faptul că pot exista
situații, contexte în care, între
funcția de Legal, o funcție
suport, și cea de Conformitate,
să apară conﬂicte de interese. și
nu mă refer aici la indivizii care
ocupă poziția de Legal and
Compliance Manager (LCM), ci la
cele două funcții comasate.
un prim exemplu pe care doresc
să-l invoc este cel în care
compania se aﬂă într-un litigiu
cu un angajat, iar cele două
funcții – cea de Legal și cea de
Conformitate – au roluri diferite,
cu interese contrare. Imaginațivă situația în care un angajat,
respectând regulile companiei, a
acționat într-un mod care a adus
un prejudiciu pentru terți ce s-au
întors ulterior împotriva
companiei. În urma unei analize
interne, LCM a descoperit că
acțiunile angajatului au fost
corecte conform procedurilor
interne, însă procedurile în
cauză nu mai respectau legislația
în vigoare la momentul
respectiv. În procesul intentat de
terți, LCM trebuie să pledeze
cauza companiei, apărând
interesele acesteia; însă, în astfel
de spețe, funcția de

Conformitate ar ﬁ pusă în situația
absurdă de a reprezenta incorect
ceea ce s-a întâmplat cu adevărat,
de a încălca principiile de etică
după care funcția sa trebuie să
se ghideze. Mai mult cu cât
actualizarea procedurilor interne
era în responsabilitatea LCM.

Al doilea exemplu este cel în
care un angajat este hărțuit de
CEO/GM și merge să discute cu
LCM pentru că aceasta este
procedura organizației, pentru
că știe faptul că, deși este Legal
Manager, se ocupă și de mecanismul de raportare internă a
comportamentelor incorecte
(whistleblowing hotline), pentru
că se știe cu acesta, pentru că …
– și puteți adăuga aici orice
argument doriți dumneavoastră.
În această nouă speță, LCM
trebuie să-l consilieze pe angajat
cu privire la acțiunile viitoare pe
care trebuie să le întreprindă
pentru ca hărțuirea să înceteze.
În același timp, LCM trebuie să
găsească o cale astfel încât el,
subordonat acelui CEO/GM, sau
chiar CFO-ului companiei, ori
subordonat unui departament
global, să-l determine pe
managerul abuziv să înceteze
sau să escaladeze chestiunea la
un nivel superior. Oare, în
această situație, care credeți că
va ﬁ reacția LCM, de vreme ce el
trebuie să se împartă între reprezentarea interesului corect al
angajatului și interesul companiei

de a nu exterioriza conﬂictul, de
a nu produce prejudicii
suplimentare acesteia, de a
atenua o eventuală criză internă?
Al treilea exemplu poate ﬁ acela
în care o lege prevede obligația
ca o companie să aibă un
Responsabil de Conformitate ce
trebuie să facă raportări
periodice către o anumită
autoritate/reglementator, iar
organizația nu are o funcție
dedicată. Ca atare, funcția de
conformitate este îndeplinită tot
de Legal Manager. Acesta s-ar
putea aﬂa în situația în care,
compania ﬁind sancționată de
autoritatea către care s-a făcut
raportarea, să reprezinte în
instanță compania pentru a
contesta sancțiunea respectivă.

Aceste trei exemple pot părea
doar situații ipotetice, lipsite de
contact cu realitatea, însă ele
sunt exemple reale, anonimizate
și „dezbrăcate” de detalii tehnice
care ar ﬁ dus la identiﬁcarea
companiilor ce au experimentat
astfel de diﬁcultăți. Evident,
exemplele doar ilustrează ceea
ce spuneam anterior, și anume
că pot exista tensiuni între
funcția de Legal și cea de
Conformitate, fără a o feri o
soluție concretă. Dar înțelegând
aceste tensiuni, oare nu trebuie
să reﬂectăm mai mult la statutul
și poziția pe care o acordăm
funcției de Conformitate?
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responsabilul de conformitate
în contextul Solvency ii

S

virgiL ovidiu tacu, expert în grc, industria de asigurări

uccesul, într-o accepțiune
pragmatică, este în
genere determinat de
know-how, capital și efort; dar
sustenabilitatea, un deziderat
mult mai mare al organizațiilor
și al shareholderilor acestora,
este asigurată de cel puțin încă
o componentă fundamentală:
conformitatea.

Asigurările reprezintă un
domeniu complex prin însăși
activitatea de cumpărare a
riscului și a atributului de
interes public, activitate
guvernată de funcții precum
Risk Management, Actuariat,
underwriting etc., la care se
adaugă atât cadrul de
reglementare speciﬁc, cât și
cadrul legislativ general, volumul
semniﬁcativ de tranzacții și
impactul semniﬁcativ al
acestuia, contextul economic,
dar și factori comuni precum
concurența sau evoluția
tehnologică.

Solvency II, cadrul de reglementare speciﬁc companiilor de
asigurare, este menit să asigure
capacitatea companiilor de a își
onora obligațiile, respectiv
solvabilitatea acestora, prin
activități bine deﬁnite de
evaluare, control și prezentare.

Abordarea Solvency II este una
structurală, împărțită pe 3
piloni: unul cantitativ cu privire
la cerințele de capital și
provizioanele tehnice; un altul
calitativ, ce are în vedere
guvernarea corporativă,
principiile de control intern și
risk management, ORSA; și un
pilon ce se referă la cerințele de
raportare și transparență.
Funcția de Conformitate reprezintă un element fundamental
al sistemului de guvernare
corporativă, nu pentru că
sintagma este prezentă de 91
de ori în Directiva Solvency II, ci
pentru că facilitează atingerea

obiectivelor de sustenabilitate
și proﬁtabilitate ale organizației
prin respectarea procedurilor
interne, a cadrului legal și nu în
ultimul rând a implementării
celor mai bune practici în
domeniu.
Deși poziția de Responsabil de
Conformitate nu este
reglementată încă, în contextul
prezent, aceasta poate avea un
rol foarte important, și poate
crea valoare atât prin concentrarea sa pe conformitate, ce
aduce echilibru într-un mediu
guvernat de obiective de
eﬁciență, cât mai ales prin
poziția sa de stakeholder
independent.

Mai mult decât atât, îndeplinirea
obiectivelor unui program de
conformitate eﬁcace nu poate ﬁ
obținută decât printr-o
conlucrare între Responsabilul
de Conformitate și Comitetul de
Conformitate, unde acesta din

urmă este format din specialiști
din diferite arii tehnice de
activitate.
Ariile principale ce trebuie
abordate de către
Responsabilul de Conformitate
sunt cele esențiale unei bune
guvernări corporative, precum
ariile responsabile de politicile
și procedurile companiei,
monitorizare și control intern,
managementul riscului,
raportare, comunicare internă
și externă, juridic, resurse
umane și cultură organizațională etc.

Cele mai mari provocări pe care
le va întâmpina oﬁțerul de
conformitate sunt legate de
conștientizarea necesității unui
astfel de rol în organizație,
stabilirea unor protocoale de
comunicare și colaborare cu
ceilalți stakeholderi și
bineînțeles independența și
autoritatea de care va dispune.
Cum imaginea și încrederea
sunt alte două elemente
esențiale în domeniul
asigurărilor, și pe principiul
“Nihil sine Deo”, valorile și
practicile etice sunt de
asemenea factori determinanți
ce contribuie la conformitate și
sustenabilitate. Ca atare, ele
trebuie să reprezinte un tărâm
ferm pentru Responsabilul de
Conformitate.
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ne propunem
creșterea numărului
de cercetători
interviu cu Prof. dr. adriana aLeXandru, director general,
institutul național de cercetare-dezvoltare în informatică - ici București

care sunt sursele de finanţare
ale institutului național de
cercetare-dezvoltare în
informatică - ici București?
care au fost alocările bugetare
pentru institut în ultimii ani?

ICI funcționează pe bază de
gestiune economică și
autonomie ﬁnanciară,
calculează amortismente și
conduce evidența contabilă în
regim economic; întocmește
anual buget de venituri și
cheltuieli, bilanț contabil și cont
de proﬁt și pierdere.
Principalele surse de ﬁnanțare
ale Institutului Național de
Cercetare-Dezvoltare în
Informatică - ICI București
provin din activitățile de:
Cercetare-dezvoltareinovare incluse în proiectele
de cercetare câștigate la
competițiile lansate la nivel
național (de către MCI, MCSI
și alte Organisme de
cercetare) și internațional;
Dezvoltare, implementare
şi furnizare de servicii informatice, inclusiv în domeniul
reţelelor de calculatoare.

Atragerea de fonduri prin
participarea la competiții
naționale și europene în
domeniu constituie
preocuparea principală și
permanentă a institutului.
ICI Bucureşti organizează,
administrează şi gestionează
TLD (top level domain) „.ro”,
îndeplinind funcţia de registru
pentru numele de domenii
„.ro”, ﬁind autorizat de IANA
(Internet Assigned Numbers
Authority). Prin aplicarea
tarifelor de înregistrare și
mentenanță anuală a

domeniilor “.ro”, ICI asigură și
fondurile necesare
dimensionării infrastructurii IT și
creșterii securității și ﬁabilității
serviciilor oferite. Noile tarife au
intrat în vigoare de la 1 martie
2018.
Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în Informatică – ICI
Bucureşti a fost desemnat prin
Ordinul nr. 578/2015 ca
instituţia de drept public care
emite avizul tehnic favorabil
pentru aparatele de marcat
electronice ﬁscale. Ordinul
Ministrului ﬁnanţelor publice şi

al Ministrului comunicaţiilor şi
societăţii informaţionale nr.
3247/1179 privind aprobarea
Procedurii de avizare tehnică a
fost publicat în Monitorul Oﬁcial
nr. 30 din 12 Ianuarie 2018. ICI
Bucureşti a demarat din data de
06 februarie 2018 procedura de
avizare tehnică a aparatelor de
marcat electronice ﬁscal.
ICI București furnizează și
servicii de consultanță în mediul
de afaceri în scopul dezvoltării
activităților legate de cloud
computing.
În ultimii 2 ani, evoluţia
veniturilor din activitatea de CD
este următoarea:
anul

2016
2017

venituri din
activitatea de cd (lei)
26.523.324
30.520.610

care sunt rolul şi atribuţiile
ici București?

Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în Informatică, ICI
București desfășoară activitați
de cercetare știintiﬁcă și
dezvoltare tehnologică în
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domeniul TIC și contribuie, în
principal, la elaborarea
strategiei de dezvoltare a
domeniului speciﬁc și la
realizarea cu prioritate a
obiectivelor științiﬁce și
tehnologice stabilite prin
programele naționale de
cercetare știintiﬁcă și dezvoltare
tehnologică.
ICI București este cel mai
important institut de cercetaredezvoltare şi inovare în
domeniul Tehnologiilor
Informaţiei şi Comunicaţiilor din
România. Principalul rol al ICI
București este de a consolida
poziţia câştigată de centrul de
competenţă în cercetare,
dezvoltare, inovare, dedicat TIC
şi de a dezvolta suportul
ştiinţiﬁc şi tehnologic în
domeniul tehnologiilor
informaţiei şi comunicaţiilor
necesar realizării structurilor şi
seviciilor speciﬁce societăţii
informaţionale din România.
Misiunea sa este de a dezvolta
cercetarea de excelenţă şi
inovativă pentru crearea și
diseminarea de cunoaștere,
dezvoltarea economiei bazate
pe cunoaştere în România şi
integrarea în spaţiul de
cercetare european.
În conformitate cu
Regulamentul de organizare și
funcționare al ICI București din
HG 1621/2003, institutul
desfășoară activități de
informatizare a administrației
publice, a sectoarelor economiei
naționale și a societății în
ansamblu, precum și activități
de formare și specializare
profesională în domeniul său de
activitate, de comerț interior,
operațiuni export-import,
producție, marketing, prestări
de servicii cu valoare adăugată
în domeniul tehnologiilor și
comunicației de date.

care sunt obiectivele
strategice şi direcţiile
prioritare de cercetare ale ici
București?

obiectivele strategice ale
institutului sunt:
1. Promovarea unor iniţiative
adecvate în domeniul TIC,
inclusiv prin cercetări
multidisciplinare, pentru a
răspunde la politicile, strategiile
şi cerinţele naţionale şi
europene;
2. Îmbunătăţirea dezvoltării de
produse, aplicaţii şi servicii prin
adoptarea şi implementarea
metodelor şi tehnologiilor
moderne speciﬁce domeniului;
3. Creşterea nivelului de
caliﬁcare a personalului prin
pregătirea şi formarea continuă
a personalului şi obţinerea de
certiﬁcate de competenţă;
4. Optimizarea investiţiilor în
infrastructură astfel încât
aceasta să susţină cât mai
eﬁcient cercetările desfăşurate
în proiectele la nivel naţional şi
internaţional;
5. Creşterea prestigiului şi
vizibilităţii institutului la nivel de
naţional şi internaţional prin
diseminarea şi valoriﬁcarea
rezultatelor cercetării ştiinţiﬁce.

direcțiile prioritare de
cercetare ale ICI București
includ:
Metode, modele și
algoritmi pentru rezolvarea
unor probleme complexe din
știință, inginerie, economie,
societate;
Managementul datelor de
mari dimensiuni (Big Data);
Cloud computing;
Internetul viitorului și
sisteme ﬁzico-cibernetice;
Sănătate pentru o medicină
sustenabilă, personalizată,
inclusivă şi inovativă;

Consolidarea societăţii
informaţionale prin
dezvoltarea de competenţe
digitale, servicii publice
electronice şi accesibilitate
web;
Informatica pentru mediul
industrial şi de afaceri;
Managementul
conținutului digital interactiv;
Tematici orizontale.

consideraţi că este necesară
îmbunătăţirea legislaţiei cu
privire la cercetare-dezvoltare,
în general, şi la institutul
național de cercetaredezvoltare în informatică, în
particular?

ICI București nu are de formulat
propuneri legislative. Strategiile
de dezvoltare relevante
domeniului TIC (Strategia CDI
2014-2020 corelată cu
documentul strategic Europa
2020) sunt în curs de
implementare, anul 2018 ﬁind
un an de mijloc pentru perioada
acoperită de ele. O eventuală
actualizare a obiectivelor
acestora pentru perioada
rămasă ar ﬁ binevenită. De
asemenea ar ﬁ necesară
apropierea alocărilor bugetare
anuale pentru cercetare de cele
ale celorlalte țări europene.

cu ce institute de cercetare
româneşti şi din străinătate
colaborează ici București?

ICI București a colaborat și/sau
colaborează cu numeroase
institute de
cercetare/universități
românești, ca de exemplu:
Biblioteca Academiei Române,
Institutul Naţional de Studii şi
Cercetări pentru Comunicaţii –
INSCC Bucureşti, universitatea
„Dunărea de Jos” din Galaţi –
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uDJG, Centrul de Informare
Tehnologică, CIT – IRECSON,
Institutul Naţional de Cercetare
Dezvoltare pentru Fizică şi
Inginerie Nucleară Horia Hulubei
– IFIN-HH, Agenția Spațială
Română, universitatea
Politehnica București – uPB,
Institutul Astronomic al
Academiei Române, Institutul
de științe Spațiale, Institutul
Astronomic al Academiei
Române, Academia Tehnică
Militară, Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Textile și Pielărie - INCDTP,
universitatea Valahia
Targoviște, Institutul de
Geriatrie și Geriatrie „Ana
Aslan” – INGG, Academia de
Studii Economice – ASE
București, universitatea de
Medicina și Farmacie „Carol
Davila” – uMF, Institutul de
Statistică Matematică și
Matematică Aplicată – ISMMA,
universitatea Națională de
Apărare ”Carol I” – uNAP,
Institutul de Fizica Pământului,
Institutul Geologic.
De asemenea, a colaborat și/sau
colaborează cu următoarele
institute de cercetare/
universități din străinătate: NIA
– National Information Society
Agency din Coreea de Sud (a
fost înﬁințat Centrul Româno –
Sud Coreean de Cooperare în
IT), university of Patras, Grecia,
university of Ljubljana,
university of Macedonia,
Salonic, Grecia, Institute of
Fundamental Technological
Research Polish Academy of
Sciences, Varșovia, Institute for
Information and
Communication Technologies –
Bulgarian Academy of Sciences,
Soﬁa, Information Society
Development Institute,
Chișinău, Mihajlo Pupin
Institute, Belgrad, Institute for
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Informatics and Automation
Problems of the National
Academy of Sciences of the
Republic of Armenia, Erevan.

ce politici credeţi că ar trebui
aplicate în raport cu piaţa tic
autohtonă în strânsă legătură
cu reglementările
internaţionale în informatică
din ultimul timp?

În ceea ce privește politicile, ce
ar trebui aplicate în raport cu
piața TIC autohtonă în strânsă
legătură cu reglementările
internaţionale în informatică din
ultimul timp, vom ține cont și
vom promova acele politici
cuprinse în Strategia CDI 20142020 care sunt corelate cu
documentul strategic Europa
2020, prin care uniunea
Europeană îşi propune să creeze
condiţii pentru o creştere
economică inteligentă, durabilă
şi favorabilă incluziunii.
ICI București este partener la
elaborarea Strategiei și
metodelor pentru stimularea
promovării rezultatelor
activității de cercetare și noi
instrumente pentru dezvoltarea
pieței CDI, strategie a
Ministerului Cercetării și Inovării
(MCI) ce urmează a ﬁnalizată în
luna iunie 2018.
În plus, colectivul nostru va
realiza o platformă digitală
pentru comunicarea rezultatelor
de CDI și pentru stimularea
pieței. Aplicația și baza de date
aferentă vor ﬁ instalate și
operate pe infrastructura
informatică a MCI și vor ﬁ
disponibile utilizatorilor
interesati din piață, pentru
accesarea informațiilor
existente sau/ și pentru
completarea datelor despre
produsele de cercetare, precum
și despre utilizarea acestora. Se

va avea în vedere comunicarea
sau integrarea cu bazele de date
din cercetare existente, pentru
facilitarea accesului, asigurarea
consistenței datelor și bogăția
resurselor disponibile.

consideraţi că este suficientă
actuala structură de personal a
institutului sau este nevoie de
suplimentarea acesteia,
precum şi de instruirea
temeinică a cercetătorilor?

Structura de personal a ICI
București a fost modiﬁcată în
luna noiembrie 2017, ﬁind
aprobată de Consiliul de
Administrație și MCSI.
Necesitatea noii structuri
organizatorice a rezultat în urma
unei analize de ansamblu a
activității institutului efectuată
în perioada august-octombrie
2017 și a necesității unei
abordări transversale, de
colaborare cu alte structuri a
unor activități de CercetareDezvoltare-Inovare și de creere
a unor poli de excelență pe arii
specializate (Biroul BNP, Centrul
de Pregătire și Formare
Profesională Continuă).
De asemenea, o serie de
activități desfășurate în institut
necesitau reorganizarea și
adaptarea facilă la evoluțiile
legislative înregistrate în domeniu,
situație care întâmpina greutăți
tocmai din cauza vechii structuri
organizatorice.
A fost constituit și un
compartiment specializat de
Marketing și Relații Internaționale,
a cărui necesitate a decurs din
existența unor proiecte
internaționale/europene,
precum și din cooperarea cu
partenerul din Coreea de Sud.
ținând cont de actuala structură
de personal aprobată, ne
propunem creșterea numărului

de cercetători prin organizarea
concursurilor de promovare (se
estimează o creștere de 5%
anual), formarea profesională
prin doctorat și masterat (se
estimează o creștere de 2%
anual și, respectiv, 4% anual) și
efectuarea de cursuri de
formare și perfecționare (se
estimează o creștere de 10%
anual).

care sunt principalele proiecte
şi parteneriate dintre ici
Bucureşti şi institutele de
cercetare, universităţi şi alte
instituţii din ţară şi
străinătate?

În ultimii ani, ICI București a
participat în calitate de
coordonator sau partener în
toate programele naționale de
cercetare importante, cum ar ﬁ:
PNCDI II, PNCDI III, Programul
Operațional Sectorial al MCSI și
cel al MCI și în proiecte
internaționale.
Dintre proiectele din cadrul
Programelor naționale de
cercetare realizate în
parteneriate menționăm:
Tehnologii spaţiale în
managementul dezastrelor şi
crizelor majore, manifestate
la nivel local, naţional şi
regional – SPERO;
Mediu de dezvoltare și
Programa Analitică pentru
implementarea de jocuri
educaționale – DESiG;
CALCuLOS Arhitectură
cloud pentru o bibliotecă
deschisă de blocuri
funcționale logice reutilizabile
pentru sisteme optimizate;
Prelungirea vieții active
pentru o îmbătrânire
independentă și sănătoasă;
Model experimental
pentru detecția și diagnoza
schimbărilor în procese

vibratorii folosind tehnici
avansate de măsurare și
analiză bazate pe model;
Sistem mecatronic inovativ
pentru controlul inelelor de
rulmenți prelucrate de mașini
CNC ca factor de optimizare a
calității suprafețelor prelucrate;
Conectivitatea funcţională
în stare de repaos în
tulburările motorii –
biomarkeri noninvazivi ai
patologiei (NEuROCON).

Proiecte din cadrul Programelor
sectoriale mcSi
e-Guvernare și
Interoperabilitate: Propuneri
de soluții în implementarea
Cadrului European și
Interoperabilitate la nivel
național – exemple de bune
practici în Statele Membre ale
uniunii Europene;
Soluții privind identiﬁcarea
și autentiﬁcarea pentru
realizarea comunicării
electronice între instituții
publice și cetățeni și mediile
de afaceri;
Big Data: „utilizarea
tehnologiilor Big Data în
sistemele informaționale
guvernamentale;
TIC în Sănătate:”Analiza
comparativă a soluțiilor ehealth în statele membre și
modele de succes pe plan
mondial;
Cercetare-Dezvoltare și
Inovare în TIC: „Dezvoltarea
de produse și servicii
inovative care să deservească
cele 10 sectoare identiﬁcate
în domeniul Smart
Specialization”;
Securitatea Cibernetică –
Securitatea Rețelelor și a
Sistemelor Informatice:
”Scenarii privind soluționarea
incidentelor de securitate –
gestionarea incidentelor la
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nivel național cu potențial
impact la scară largă;
Sistem informatic integrat
de tip Portal pentru acces la
Biblioteca Naţională de
Programe.

Principalele Proiecte europene
la care s-a participat în ultimii
ani sunt:
TOOP (Once-Only Principle
project);
HoCare (Delivery of
Innovative solutions for
Home Care by strengthening
quadruple-helix cooperation
in regional innovation chains);
Trans-national cooperation
among ICT NCPs (IDEALIST);
Cloud for Europe – C4E;
e-SENS (electronic Simple
European Intrnet Services);
PPP4 Broadband (Tackling
the »Broadband Gap« in SEE
Rural areas through PPP model);
Simple Procedures On-line
for Crossborder Sevices –
SPOCS;
Regional ICT Foresight
exercise for Southeast
European countries”,
Programul “SEE Transnational
Cooperation – FORSEE;
Experimental Deployment
of an Integrated Grid and
Cloud Enabled Environment
in BSEC Countries on the Base
of g-Eclipse – gEclipseGrid;
Integrated Sustainable PanEuropean Infrastructure for
Researchers in Europe - EGIInSPIRE.

ce manifestări ştiinţifice
organizează anual ici
Bucureşti?

Institutul Național de CercetareDezvoltare în Informatică – ICI
Bucuresti organizează anual
următoarele manifestări
științiﬁce:

”Educație și Cultură în Era
Digitală” împreună cu
Biblioteca Centrală
universitară Carol I;
Simpozionul ”Slove
Muscelene”, aﬂat în acest an
la ediția a X-a;
Dezbateri profesionale
prevăzute în proiectele de
cercetare sau propuse de
diverse foruri de cercetare.
Ca manifestare științiﬁcă
ocazională pentru anul 2017
menținăm Workshop "RDA
Meets Romanian Researchers",
organizat de Research Data
Alliance Europe și ICI Bucrești,
30.05.2017. (https://www.rdalliance.org/rda-meetsromanian-researchers-30-may2017-bucharest-romania)

care sunt produsele software,
site-urile web, portalurile,
produsele şi serviciile în
tehnologie web, serviciile de
administrare infrastructuri it
pentru cercetare şi educaţie,
precum şi serviciile de
consultanţă în domeniul it,
administrate de ici Bucureşti?

Produsele software, site-urile
web, portalurile, produsele şi
serviciile în tehnologie web,
certiﬁcate ORDA sunt incluse în
Biblioteca Națională de
Programe, accesibilă de pe situl
institutului.
Institutul Național de CercetareDezvoltare în Informatică - ICI
București prin proiectul
"Infrastructură de tip cloud
pentru instituțiile publice din
România - ICIPRO" pune la
dispoziție instituțiilor publice
interesate, în mod gratuit,
servicii de :
Infrastructură:
Servere virtuale, spațiu
de stocare date, deﬁnite și
operate de ICI București,

utilizate de instituția publică
solicitantă.
Seturi de resurse
virtualizate sub formă de
cloud, date în administrare
instituțiilor client.
Serviciul de bibliotecă
virtuală, prin intermediul
căruia instituțiile publice pot
avea acces la servicii de
arhivare electronică și au
posibilitatea de a expune întrun portal cu acces public
documente electronice.
Serviciul de date deschise,
prin intermediul căruia
instituțiile publice au
posibilitatea de a publica întrun mod standardizat
informații de interes public,
din proprie inițiativă sau ca
răspuns la solicitările
formulate de către public.
Catalogul de aplicații/
servicii cloud.
Documentare și informare.

cum vedeţi viitorul internetului
şi al societăţii informaţionale
în românia?

Evoluția Internetului a făcut ca,
în zilele noastre, să ﬁm
familiarizați cu reţele sociale,
Cloud, conținut digital de o
mare diversitate, mobilitate.
Oamenii au acces la tot mai
multă informație.
În următoarea fază în evoluția
Internetului va ﬁ posibilă
conectarea a patru elemente de
bază: oameni, procese, date,
obiecte, accentuându-se
importanța conceptului Big
Data. Dispozitivele pe care le
folosim zilnic au devenit
inteligente și comunică între ele
folosind IoT (Internetul Tuturor
Obiectelor). În 2016 numărul
dispozitivelor inteligente de
orice fel conectate la IoT era de
peste 6 ori mai mare decât
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numărul de utilizatori de
internet, iar în următorii trei ani,
numărul acestor dispozitive s-ar
putea dubla, conform predicțiilor.
Dezvoltarea mereu crescândă a
unor domenii precum cele ale
inteligenței artiﬁciale și ale
standardului de comunicație 5G,
ne vor oferi un nou nivel de
confort în viața de zi cu zi. Este
însă posibilă apariția unei serii
de noi probleme ce sunt
asociate noilor tehnologii.

Prin ce măsuri poate fi
consolidată poziţia ici
Bucureşti pe piaţă?

Dintre măsurile de consolidare a
poziției ICI București pe piață,
mentionăm:
Promovarea unei atitudini
de marketing mai agresive
pentru a face cunoscută
oferta de colaborare și
portofoliul de probleme
pentru care institutul poate
oferi soluții;
Creșterea capacității de
obținere de fonduri din
programele naționale de
cercetare-dezvoltare și
internaționale prin participare
la competiții;
Inițierea unor colaborări
și/sau contracte cu agenți
economici și ﬁrme private
prin implicarea în proiecte
POC și/sau POR;
Creșterea gradului de
pregătire a personalului de
cercetare adecvat necesităților de cercetare și corelat cu
tematica de cercetare;
Asigurarea de mobilități
pentru personalul de
cercetare prin facilitarea
participării la conferințe
internaționale și cursuri de
perfecționare profesională.

ana-Maria neagu
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camera de comerț și industrie
Prahova este una dintre cele
mai active și mai bine
organizate dintre camerele
județene din țara noastră. cum
este structurată instituția
dumneavoastră? câți membrii
aveți în prezent?

În primul rând, mulțumesc
pentru aprecieri! Mă bucur că
eforturile întregii noastre
echipe – de a ﬁ în avangarda
activității de reprezentare,
promovare, informare, a
ﬁrmelor prahovene.... și nu
numai, este remarcată și
apreciată. Camera de Comerț și
Industrie Prahova, ca
organizație neguvernamentală
de utilitate publică, autonomă,
autoﬁnanțabilă, funcționează în
baza Legii 335/2007. Ca
organizare, după 28 ani de
existență, considerăm că am
ajuns la o formulă optim
adaptată funcționalității
organizației noastre, modului în
care în timp ne-am creat și
dezvoltat activitățile speciﬁc
camerale.
Activitatea noastra este
structurată pe direcții și
compartimente de lucru:
Direcția de Relații Interne și
Internaționale, care asigură o
paletă foarte bogată de servicii
în sfera cooperării
internaționale – organizarea de
misiuni economice, primiri de
delegații economice și
diplomatice străine în România,
organizarea de parteneriate și
forumuri economice, burse și
contacte de afaceri, precum și
servicii de consultanță pe
probleme de comerț exterior;
Direcția Promovare,
Comunicare, PR. – care asigură
servicii de promovare ﬁrmelor
prin: organizarea de manifestări
expoziționale cu caracter local și

în județul Prahova, oamenii
de afaceri străini găsesc
condiții excelente de dezvoltare
interviu cu aureLian goguLeScu, Președinte, camera de comerț și industrie Prahova

național, dar și în străinătate,
organizarea participării cu
standuri și delegații de vizitatori
specializați la manifestările
expoziționale din străinătate;
organizarea de conferințe,
seminarii, work-shop-uri, dar și
a celui mai amplu și mai vizibil
eveniment al CCI Prahova –
Gala Topul Firmelor Prahovene;
Direcția de Formare
Profesională – în cadrul căreia
se organizează o paletă
diversiﬁcată de programe de
formare și perfecționare
profesională, adaptate
cerințelor actuale ale pieței
forței de muncă; Direcția de
Programe și Afaceri Europene –

în cadrul căreia derulăm
proiecte cu ﬁnanțare externă;
Compartimentul Juridic,
Resurse umane și Arbitraj
Comercial – prin care se
desfășoară și activitatea de
consultanță înﬁințare ﬁrme, dar
și solutionarea litigiilor prin
arbitrajul comercial; Direcția
Economică - cu un important
rol suport pentru întreaga
noastră activitate.
Legat de membrii CCI Prahova –
este foarte important de
precizat că organizația noastră
este bazată pe membership,
reunind în jur de 500 ﬁrme
membre – între care se
regăsesc cele mai

reprezentative pentru
domeniile lor de activitate și
care reprezintă 65% din PIB-ul
Județului Prahova.
ce strategie aveţi pentru
fidelizarea actualilor membri
și pentru atragerea de noi
companii în cadrul cciPh?

Membrii CCI Prahova sunt ﬁrme
din toate domeniile de
activitate, de toate mărimile,
ﬁrme cu capital integral
românesc, mixt, sau integral
străin. În cele mai multe dintre
cazuri, ﬁrmele decid să devină
membre ale CCI Prahova atunci
când ajung să ne cunoască mai
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bine activitatea, atunci când vin la
una, la două ... la mai multe acțiuni
sau evenimente pe care le
organizăm și realizează potențialul
de informații de afaceri care decurg
din aceste acțiuni. La acțiunile
organizate de CCI Prahova participă
atât ﬁrme membre, cât și ﬁrme care
nu sunt membrele noastre - însă pe
membri, cunoscându-i mai bine,
putem să-i ajutăm poate mai
eﬁcient, direcționându-le informații
de afaceri speciﬁce, care se pliază cel
mai bine pe domeniul lor de
activitate și de interes. Așadar, în
atragerea de noi membri, dar și în
ﬁdelizarea celor existenți este
esențială încrederea pe care le-o
câștigăm, care se consolidează prin
ﬁecare colaborare, dar și facilitățile
de care beneﬁciază membrii noștri –
facilități legate de informare, de
relaționarea în afaceri, de
promovare. O mențiune specială în
legătură cu promovarea este faptul
că de curând am lansat noul website al CCI Prahova, o platformă
modernă, actuală, foarte
prietenoasă și ușor de accesat, care
oferă ﬁrmelor în general - și în
primul rând ﬁrmelor membre,
posibilități importante de
promovare.

ce beneficii are o companie care
este membră în cciPh?

Membrii CCI Prahova beneﬁciază de
reduceri de tarife la servicii și chiar
de gratuități. Am să le amintesc aici
doar pe cele mai importante:
discount-uri pentru participările la
târguri și expoziții, la cursuri, la
misiuni economice, la eliberarea de
certiﬁcate de origine. În cazul
participărilor la târgurile organizate
de Romexpo SA, ﬁrmele membre
beneﬁciază de discount-uri de 20%
la tarifele de listă pentru chiria
spațiului.
Pentru ﬁrmele membre există
posibilitatea participării gratuite sau

cu importante facilități la manifestări
expoziționale externe, prin
intermediul colaborărilor pe care le
avem cu Ambasadele în România ale
unor țări precum Grecia, Turcia,
Argentina, etc...
Legat de promovarea în mediul online, pentru că am amintit de noul
nostru web-site, acesta cuprinde în
premieră o secțiune dedicată
prezentării gratuite a ﬁecărei ﬁrmemembre – prin intermediul unei
casete care cuprinde informații de
interes - logo, text, imagini. Avem
deja semnale concrete că membrii
noștri apreciază mult această
facilitate, dar și că ﬁrmele care nu
sunt încă membre doresc să devină
membre, ﬁind în mod deosebit
atrase de acest nou concept de
promovare.

de curând am
lansat noul website al cci
Prahova, o
platformă
modernă, actuală,
foarte
prietenoasă și
ușor de accesat,
care oferă
firmelor în
general - și în
primul rând
firmelor membre,
posibilități
importante de
promovare.”

cum apreciați organizarea
sistemului cameral din românia, în
anul 2018?

După cum probabil știți, sistemul
camerelor de comerț din România
are o rețea care cuprinde toate
județele țării, așadar, din punct de
vedere al acoperirii teritoriale, dar
și din punct de vedere
organizațional, sistemul cameral
românesc este unitar, iar relațiile
intercamerale sunt bazate pe
colaborare. Cu siguranță că o mai
bună corelare a problemelor care
preocupă mediul de afaceri, o mai
coerentă comunicare a acestor
probleme către factorii decidenți, ar
însemna o mai eﬁcientă
reprezentare a mediului de afaceri
la nivel național. un alt aspect
important este necesitatea
schimbării actualei legi a Camerelor
de Comerț și Industrie, care insistă
prea mult asupra unor probleme
privind alegerile în sistem, în loc să
insiste asupra aspectelor care sunt
cu adevărat stringente și
importante pentru Camerele de
Comerț din România.

31

ce sectoare economice considerați
că au un potențial ridicat de
creștere, în județul Prahova?

Prahova are una dintre ce mai
puternice economii, la nivel național,
din punct de vedere al valorii PIBului situându-se pe locul 4 – după
București, Constanța și Cluj. Județul
Prahova are o economie
preponderent industrială, în care
sectorul petrolier a fost și este
emblematic. Pe lânga acesta, în
ultimele aproape 3 decenii s-au
dezvoltat și alte domenii precum:
producția de materiale de
construcții, industria alimentară și a
băuturilor, industria confecțiilor,
serviciile profesionale, domeniul
IT&C. În prezent, un bun potențial
de creștere au domenii precum
agricultura ecologică, turismul,
serviciile logistice, profesionale,
industria automotive.

cciPh organizează misiuni
economice și acțiuni de promovare
a exporturilor în străinătate. care
este calendarul pentru 2018?

în perioada care
urmează, în
Prahova vor apare
noi investiții în
domeniul
producției de
materiale de
construcții, în
domeniul
automotive, dar și
al producției de
utilaj petrolier.”

Activitatea de relații externe și
cooperare internațională este una
foarte bine reprezentată în
ansamblul activităților CCI Prahova.
Acest lucru se datorează, cu
siguranță și excelentelor relații pe
care le avem, atât cu Ambasadele
străine prezente în România, cu
Ambasadele României din
străinătate, dar și cu partenerii
noștri instituționali din alte țări –
camere de comerț sau instituții
omologe, cu care avem încheiate
peste 80 de acorduri de cooperare.
Aceste legături și relații de
cooperare sunt deosebit de utile,
mai ales că ele generează un
important potențial de informare și
de promovare pe care îl punem la
dispoziția ﬁrmelor prahovene și
românești care doresc să exporte pe
anumite piețe, să identiﬁce
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implementarea de know-how
valoros, la dezvoltarea locală.
Tocmai de aceea, interesul
nostru este acela de a atrage
investitori, pe de o parte și de a
promova exportul românesc pe
piețele străine, pe de altă parte.

parteneri pentru dezvoltarea
afacerilor. Programul misiunilor
economice în străinătate este
realizat în ﬁecare an bazându-se
și pe propunerile pe care le
primim din partea companiilor,
așadar el reﬂectă interesul
ﬁrmelor pentru anumite piețe
externe. Pentru 2018,
programul misiunilor
economice cuprinde deplasări
în Republica Moldova, BosniaHerzegovina, Republica
Macedonia, Kazahstan, R. P.
Chineză, uruguay – Brazilia,
Orientul Mijlociu (Kuwait,
Iordania, sau Arabia Saudita).

care sunt cele mai des
întâlnite nemulțumiri ale
firmelor din Prahova cu privire
la mediul economic / financiar
/ fiscal din țara noastră?

cum apreciaţi condiţiile
oferite investitorilor locali şi
străini de către administraţia
locală şi de către executiv?

Investitiile in general, intre care
investitiile straine in mod
particular, sunt unul dintre
motoarele economiei
prahovene, alaturi de exportul
de produse si servicii. Aceasta
realitate reﬂecta faptul ca in
judetul Prahova, oamenii de
afaceri straini gasesc conditii
excelente de dezvoltare a
afacerilor: o traditie industriala
valoroasa, forta de munca inalt
caliﬁcata si cu un grad mare de
adaptabilitate, o retea de 11
parcuri industriale care ofera
conditii optime de dezvoltare a
afacerilor si - nu in ultimul rand
– suport din partea autoritatilor
administratiei publice locale.
Autoritatile administratiei
judetene, cat si cele din cadrul
primariilor localitatilor
prahovene, cu care de altfel
suntem intr-un contact
permanent si intr-o relatie
excelenta bazata pe dorinta
noastra reciproca de a sprijini
mediul de afaceri local – sunt
alaturi de investitori si de

potentialii investitori, iar acest
lucru se vede in nivelul ridicat al
investitiilor din judetul Prahova.

cum percepeţi apetitul
investiţional al companiilor
care au sediul central în
județul Prahova?

Într-o perioadă în care la nivel
național investițiile – și în
principal investițiile străine au
înregistrat un regres, județul
Prahova a continuat să se
remarce printr-un nivel ridicat
de atractivitate pentru
investitori, care au apreciat și
apreciază avantajele oferite și
care au continuat să vină și să
se dezvolte în Prahova. În
prezent, în Prahova sunt 1.762
de ﬁrme cu capital străin,
provenind din peste 80 de țări.
În cel mai recent clasament
realizat de către Banca

Națională a României pe tema
investițiilor străine (care
reﬂectă situația de la sfârșitul
anului 2016), județul Prahova
se situează pe poziția secundă
după județul Timiș, cu o valoare
totală investită de 2,162
miliarde euro. Cele 11 parcuri
industriale ale județului în care
funcționează peste 250 de
ﬁrme din domenii industriale,
dar și din domeniul serviciilor
logistice și profesionale, sunt cu
siguranță un veritabil magnet
pentru investitorii străini. În
perioada care urmează, în
Prahova vor apare noi investiții
în domeniul producției de
materiale de construcții, în
domeniul automotive, dar și al
producției de utilaj petrolier.
Cu ﬁecare nouă investiție
realizată, investitorii străini
contribuie la crearea de noi
locuri de muncă, la

Avem o comunicare foarte
activă cu ﬁrmele, îndeosebi cu
ﬁrmele membre, iar din acest
schimb de informații ne
străduim să identiﬁcăm inclusiv
problemele cu care acestea se
confruntă. De cele mai multe ori,
ﬁrmele sunt nemulțumite de
lipsa de predictibilitate a
mediului economic, de legislația
ﬁscală stufoasă și unori ambiguă,
de birocrația excesivă, dar și
infrastructura
necorespunzătoare de transport.
O altă problemă cu care acestea
se confruntă este reprezentată
de diﬁcultatea tot mai mare de a
găsi forță de muncă – ﬁe în
anumite specialități tehnice, ﬁe
în domenii în care caliﬁcarea se
poate face la locul de muncă.
Nu ne-am mulțumit doar să
identiﬁcăm aceste probleme, ci
– de ﬁecare dată când am avut
ocazia - le-am adus la
cunoștință factorilor de decizie
din sfera legislativă, acționând
ca un veritabil „purtător de
cuvânt” al comunității de
afaceri pe care o reprezentăm.
De altfel organizăm periodic
întâlniri – dezbateri, la care
participă deopotrivă reprezentanții autorităților locale sau
centrale, ca și reprezentanții
mediului de afaceri.

ana-Maria neagu

Calendar conferinţe legal Magazin 2018
15 Martie
Soluții pentru recuperarea bunurilor și a
creanțelor, Ediția a II-a

15 Martie
Gala drepturilor de autor și a drepturilor
conexe

27 Martie
Revoluția aparatelor cu jurnal electronic,
Ediția a II-a
29 Martie
Management sportiv & Drept sportiv tendințe de dezvoltare în România
30 Martie
Eveniment Data Protection Brașov

4 aPrilie
Cum ne protejăm de criminalitatea
cibernetică?, Ediția a II-a

18 aPrilie
Strategia energetică a României 2050; Noi
reglementări în sectorul energetic, Ediția a
III-a.
16 Mai
Forumul Dreptului Muncii, Ediția a VI-a

22 Mai
Gala Legal Magazin, Ediția a II-a
30 Mai
Lobby or not Lobby, Ediția a II-a

23 octoMbrie
Forumul de Mediu, Ediția a III-a

6 iunie
Eveniment Contrafaceri în industria
alimentară

31 octoMbrie
Excelență în medicină și farmacie, Ediția a II-a

6 iunie
Gala Proprietății Industriale, Ediția a II-a

9 noieMbrie
Impactul ﬁscalității asupra mediului de
afaceri, Ediția a IX-a

13 iunie
Mediul de afaceri sub lupa Consiliului
Concurenței, Ediția a IV-a

16 noieMbrie
Forumul Dreptului Muncii, Ediția a VII-a

20 iunie
Tendinţe şi provocări în procesul de
restituire a proprietăţilor, Ediția a II-a

21 noieMbrie
Gala Lady Lawyer, Editia a V-a

28 noieMbrie
Data Protection - efectele intrării în
vigoare a noii legislații

3 iulie
Mișcarea patronală din România
19 sePteMbrie
Reindustrializarea României,
Ediția a II-a

12 deceMbrie Back in business versus „purgatoriul”
falimentului, ediția a VIII-a

3 octoMbrie
Forumul achizițiilor publice, Ediția a II-a

Toate conferințele sunt organizate la Palatul CCIB (Str. Ion Ghica, Nr. 4, Sector 3,
București), în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie București
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Mircea Fica,
Roxana Biga,

16 octoMbrie
Soluții pentru recuperarea bunurilor și a
creanțelor, Ediția a III-a
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la adresa oﬃce@legalmagazin.ro
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la numărul 0736.366.192
Persoană de contact: roxana Biga , Sales Manager
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