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De ce o nouă publicație? Pentru că avem
nevoie mai mult ca oricând de dezvoltarea
unei culturi a antreprenoriatului în țara
noastră, cultură bazată pe inovație, viziune,
tenacitate, gândire pozitivă, educație
financiară, educație juridică și educație
civică. Revista club antreprenor este o
dovadă de respect și de prețuire pentru
antreprenorii români. Publicația va avea o
apariție trimestrială - februarie, mai,
septembrie și decembrie.
Antreprenorii reprezintă motorul dezvoltării
economice în toate statele civilizate. Dacă
multinaționalele contribuie cel mai mult la
bugetul de stat, la cel al asigurărilor sociale
și la bugetele locale, IMM-urile cu capital
românesc sunt responsabile de soarta a
peste trei milioane de angajați. 
Antreprenorii sunt cei care introduc noi
tehnologii, promovează noi produse,
stimulează descoperirea de noi resurse 
și mobilizează capitalul.
Criza provocată de pandemia Covid-19 
ne arată cât de fragilă este actuala structură
economică bazată pe consum și cât de
important este rolul antreprenorilor, al
capitalului local. Al celor care produc bunuri
și servicii. 

Această criză economică extrem de dură ne
va forța să schimbăm paradigma, să trecem
de la o societate bazată pe consum și
import, la una axată pe producție și export.
Va dura cel puțin 8-10 ani, dar putem reuși.
Avem toate ingredientele necesare. 
Site-ul clubantreprenor.ro se va distinge
prin calitatea articolelor, analizelor și
interviurilor publicate. Vom prezenta
exemple de succes în antreprenoriat 
dar și tineri care demarează startup-uri.
Vom organiza evenimente dedicate
antreprenorilor, încercând să fim un liant
între companii și potențiali parteneri de
afaceri.
Vom fi un partener onest și eficient al
asociațiilor patronale și profesionale, al
ministerelor și agențiilor de stat care
elaborează politici publice pentru
antreprenori și reglementează activitatea
acestora.
Muncim și câștigăm împreună!
Revista club antreprenor este editată de
echipa site-ului clubantreprenor.ro. 
Prin această publicație ne propunem 
să prezentăm o radiografie cât mai
completă a mediului de afaceri și a
sistemului antreprenorial din România,
evidențiind personalitățile puternice ale
antreprenorilor care au reușit să dezvolte
afaceri de milioane / zeci de milioane de
euro, să aducă plusvaloare, să facă
permanent angajări și să-și achite taxele 
la timp, contribuind la dezvoltarea
comunităților locale. 
Vom arăta exemple de succes în
antreprenoriat din următoarele sectoare:
industrie, energie, retail, construcții,
agricultură, IT&C, transporturi, medicină 
și farmacie, turism, cercetare, profesii
liberale, etc. 
Potrivit studiului anual KeysFin “Condiţiile
de business din România”, în care au fost
analizate 673.000 de companii care și-au
depus bilanțul pe anul 2018, comerţul a

rămas şi în 2018 cel mai mare sector
economic al României, cu o cifră de afaceri
de 564 miliarde de lei (38,9% din total). În
top se mai află industria prelucrătoare, care
însumează 384 miliarde de lei (26,4% din
total), transportul & depozitarea cu 
88,7 miliarde de lei (6,1%), construcţiile cu
78,7 miliarde de lei (5,4%) şi energia şi
gazele cu 60,3 miliarde de lei (4,1%). 
Din cele 673.000 de companii analizate, 
658 reprezintă companii mari (cifră de
afaceri mai mare de 50 milioane de euro),
8.400 sunt companii medii (cifră de afaceri
între 10 milioane şi 50 milioane de euro),
44.600 sunt companii mici (cifră de afaceri
între 2 milioane şi 10 milioane de euro), iar
restul de 619,2 mii sunt microîntreprinderi
(cifră de afaceri sub 2 milioane de euro).
Sunt foarte mulți compatrioți care regretă
că au riscat și au deschis o afacere. Unii au
acum datorii la bănci, garantând
împrumutul cu apartamentul / casa. 
Alții nu dorm bine noaptea, din cauza
stresului de zi cu zi, nu mai au timp să stea
cu familia, încărunțesc și se îmbolnăvesc
prematur. De foarte multe ori, „socoteala
de acasă nu se potrivește cu cea din târg”. 
Mulți antreprenori își subestimează
cheltuielile și își supraestimează încasările /
profitul. Nu prospectează suficient de bine
segmentul de piață pe care doresc să
activeze, ignoră concurența. Nu au grijă
suficient de angajați. 
Există însă și foarte mulți tineri care doresc
să-și deschidă un business, să fie
independenți. 
Suntem convinși că în anii următori (după
ce va trece criza economică generată de
pandemie) va urma o perioadă înfloritoare
pentru majoritatea antreprenorilor români.
Avem o țară de (re)construit!
Mai rămâne ca și administrațiile locale și
Guvernul să respecte mai mult
antreprenorii, să-i sprijine, sau măcar 
să nu-i mai încurce.

MIRCEA FICA, 
Editor Coordonator

Muncim și câștigăm împreună!
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Mesaje din partea Antreprenorilor

CRISTINA ChIRIAC, Președinte
CONAF - Confederația Națională
pentru Antreprenoriat Feminin

„Antreprenorii reprezintă forța care pune
lumea în mișcare! Când sunt la început de
drum aceștia au parte de provocări
deosebite pe care alte categorii de oameni

nu le întâlnesc în carieră, acesta este și
motivul pentru care antreprenoriatul este în
directă legătură cu sistemul bancar. Alături
de bănci care doresc să susțină demararea
unor afaceri, cu oameni politici vizionari și
strategi care știu că mediul privat reprezintă
principalul segment de creștere economică,
antreprenoriatul va cunoaște o dezvoltare
durabilă, creând un mediu de afaceri
dinamic, prosper, cu o valoare adăugată
sustenabilă pentru orice economie aflată în
expansiune.” 

DRAgOş PETRESCU, 
proprietarul lanțului 
de restaurante City grill 

„Spiritul antreprenorial al unei națiuni este
critic atunci când vine vorba de economie.
O economie puternică se bazează pe forța
Întreprinderilor mici și mjlocii (a IMM-
urilor).
Pentru a avea antreprenori puternici este
nevoie de Educație, de role model
(experiențe de succes ale antreprenorilor

români) și de Organizații asociative
puternice.
Aceste organizații sunt adevărate platforme
de lansare de proiecte în care viitori
antreprenori își exersează abilitățile alături
de antreprenori consacrați, un exemplu
foarte bun îl reprezintă Romanian Business
Leaders.”

Evenimentele Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv

În următoarea perioadă vom organiza conferințe 
axate pe următoarele domenii:

l Reindustrializare
l Finanțarea companiilor

l achiziții publice
l Recuperarea bunurilor și a creanțelor

l energie
l concurență

l lobby și advocacy
l HR

l private equity
l GdpR

l Fiscalitate
clubantreprenor.ro și ziarulpozitiv.ro

www.facebook.com/clubantreprenor.ro
www.facebook.com/ziarulpozitiv

Urmărește site-urile noastre și paginile noastre de facebook pentru a afla ce evenimente organizăm.
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Văd o dezvoltare accelerată 
în sistemele de securitate electronică
Interviu cu Nicolae Molnar, Fondator și Administrator, PGC SECURITY EXPERT 
(Dublu câștigător al trofeelor OSPA România, în 2017 și 2019, Trofee pentru Excelență
profesională în securitatea privată)

Ați absolvit Dreptul în anul 1997. Când ați
decis să urmați cariera de Manager de
Securitate și Consultant de Securitate?
Cum au fost primii pași după crearea
firmei / firmelor?

Eu am început această meserie în anul
1992, pe data de 2 aprilie. În orașul meu
natal, Reghin, la o discotecă, unde se căutau
baieți care fac sport și care doresc să
lucreze. Acesta a fost primul meu contact cu
meseria și nici nu îmi trecea prin cap care
vor fi urmările.
În octombrie 1992 am început Facultatea de
Drept în Târgu Mureș (inițial) și m-am
angajat la firma Protguard SRL din
București, la punctul de lucru din Târgu
Mureș. Îmi oferea posibilitatea să urmez
cursurile și să obțin niște bani. De atunci îmi
plăcea ceea ce fac și făceam cu plăcere. 
Datorită contextului din acea perioadă
(acreditare facultate), majoritatea colegilor
ne-am transferat în București. Eu am
continuat să urmez această meserie care
ulterior a devenit o pasiune, lucrând pentru
aceeași firmă în diverse obiective: concerte,
saloane auto, gardă de corp etc. 
În 1997 am revenit parțial în Târgu Mureș și
am redeschis punctul de lucru al firmei
Protguard, fiind numit șef punct de lucru.
Ulterior am avansat la director Filială și
Director zonal pe Transilvania, iar în 1999-
2000 am primit propunerea de la patronul
firmei Protguard SRL să mă asociez cu el
într-o firmă nouă (Protguard Mureș SRL)
care să activeze pe zona Transilvania. După
o extindere destul de mare și ieșirea din
pierderea inițială, asociatul meu a hotărât
să mă înlocuiască din calitatea de
administrator și Director General, fără nicio
discuție prealabilă. Asta se întâmpla la
începutul anului 2001. Atunci a fost
momentul în care am decis că vreau să

urmez această meserie. Pe atunci nu exista
conceptul de Manager de Securitate. 
În 2001 am pus bazele primei firme,
Protguard Company. În 2002 am înregistrat
marca PROTGUARD COMPANY PGC pe
numele meu și am luat-o de la început încă
o dată. 24 ore eram dispecer, 24 de ore
eram agent de intervenție, pază și transport
valori și 24 de ore eram Manager. 
Am avut o discuție cu clienții  mei și i-am
întrebat cu cine vor să lucreze, cu mine sau
cu oamenii fostului meu asociat și datorită
seriozității și implicării mele personale au
rămas cu mine. Banca Transivania este unul
dintre primii clienți, de 23 de ani fac servicii
pentru ei, în special transportul de bani, așa
am început, în perioada 1997-2020. Încă
lucrăm împreună. 

Când ați avut cel mare mare număr 
de angajați?

Momentul cu număr maxim de personal,
aproximativ a fost de 200 agenți pe care îi
coordonam în 2007-2008, când datorită
crizei din perioda respectivă nu reușeam să
încasez banii și am preferat onorabil să îmi
cer insolvența și ulterior falimentul pe
această firmă. 
Dar povestea nu se încheie aici. Am fondat
o altă firmă în 2005 pe care avem doar
clienți buni plătitori și mai serioși și am
supraviețuit crizei, falimentului și îmi
continui activitatea și azi.
Pe la începutul anului 2012 am auzit de la
niște vechi colaboratori din București că se
vor organiza cursuri de Manager de
Securitate și am fost atras de idea de
perfecționare în domeniu și așa a început o
altă etapă, etapa dezvoltării personale ca și
profesionist. În 2013 am făcut cursul de
Consultant de Securitate și în 2014 cursul
de Evaluator de Riscuri la Securitatea Fizică. 

Aveam din 2007 o firmă care se ocupa de
școlarizarea Agenților de Pază și care oferea
și consultanță de securitate clienților. Până
atunci, clienții s-au obișnuit să ne solicite să
le întocmim noi toată documentația
necesară serviciilor de pază, gratis. Am creat
firma pentru a oferi contra cost aceste
servicii. 
În 2012 am suspendat activitatea de
școlarizare și m-am axat exclusiv pe servicii
de consultanță, manageriat de Securitate și
așa am ajuns să fiu ales de două ori
câștigătorul trofeelor OSPA România, în
2017 și 2019. A fost o situație unică în
această organizație globală când cineva
câștigă trofeul la aceeași categorie de două
ori. Noi suntem unul dintre principalii
transportatori de valori din Ardeal.
Aceste performanțe se datorează în primul
rând perseverenței, muncii în toate etapele
meseriei, studiilor, cursurilor permanente în
domeniu și nu în ultimul rând mentorului
meu  - să îi spunem “Domnul Gabi”  - de la
care am învățat foarte multe și care a avut
răbdarea să îmi explice în detaliu diverse
situații, ante și post eveniment.

Cât de greu este să formezi și să menții
angajații în acest sector?

Foarte greu. Din perioada mea de
începuturi (1997- șef filială Mureș) mai am
un singur om, iar din perioada 2001 mai am
5 agenți. 
Am reușit să mențin angajații prin
respectarea promisiunilor, munca “cot la
cot” alături de ei, înțelegerea problemelor
lor. Practic ei crează un nucleu de bază pe
care pot reconstrui mereu structura.
Formarea lor este foarte greoaie în ultimii
ani datorită multitudinii firmelor din
domeniu și a școlarizării superficiale din
ultimii ani. Agenții migrează de la o firmă la
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alta, sunt “un fel de traseiști
politici”, în funcție de ce li se
promite (50 lei în plus, etc.) dar de
cele mai multe ori revin la noi.

Ce potențial de creștere există pe
această piață, având în vedere
nivelul statelor dezvoltate? În ce
subdomenii considerați că putem
avea o dezvoltare accelerată?

Din punctul meu de vedere nu văd o
evoluție la nivelul agenților de pază,
datorită în primul rând a lipsei de
forță de muncă (40-60 ani), a slabei
calificări profesionale, a lipsei de
interes pentru ceea ce fac și nu în
ultimul rând a costurilor ridicate de
salarizare și care de cele mai multe
ori nu sunt actualizate de către
beneficiari (care te constrâng să
găsești forță de muncă de slabă
calitate). Să nu dezvolt foarte mult
subiectul. 

Dar statul român ar putea face ceva
în acest sens, să reglementeze niște
prețuri minime calculate exact pe
costuri și “tu ca și manager”, dacă
ești bun și oferi servicii de calitate să
crești aceste prețuri minime pentru
a face profit. Până la urmă acesta
este scopul unei afaceri: crearea de
profit. 
O dezvoltare accelerată o văd deja
în sistemele de securitate
electronică, de câțiva ani este o
creștere mare în acest sens. Este o
investiție mai mare la început, dar
care se amortizează repede
comparativ cu costurile lunare cu
paza.
Avem și un mare noroc, acela că
“infractorii mai performanți“ au
plecat din țară și aici au rămas cei
care nu se pricep foarte bine la
sistemele de securitate, având în
vedere că beneficiarii în marea lor
majoritate nu doresc să investească

în echipamente de securitate
performante și nici nu ascultă
sfaturile privind amplasarea
echipamentelor. 
Un exemplu: Am fost solicitat să
efectuez o evaluare de risc la un
depozit de fier vechi. Patronul se
plângea că deși are sistem de
alarmă, camere video și bariere IR
(infraroșii), are furturi de fier vechi
din curte. La o verificare preliminară
am observat că sistemul de alarmă
perimetral nu avea senzorii adecvați
pentru exterior (și semnalizau multe
alarme false), barierele cu IR nu
erau montate potrivit locației
(elementele infractoare treceau cu
fierul peste fasciculele laser) și nu
avea iluminat suficient în perimetru
(camerele înregistrau dar datorită
calității slabe ale echipamentului și
a iluminatului se  vedeau doar
siluete fără posibilitatea de a
recunoaște persoanele). Am

Noi suntem unul
dintre principalii
transportatori de
valori din Ardeal.
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reconfigurat barierele cu IR (la o distanță și
înălțime corespunzătoare pentru a limita
masiv furtul de fier, am schimbat senzorii de
exterior și am montat camere video ascunse
la o înălțime medie de 1,70 metri pentru o
înregistrare cât mai frontală a fețelor. și,
miracol, în câteva zile au fost prinse câteva
elemente infractoare și beneficiarul a avut o
reducere a furturilor cu 80-90%, prin simpla
reconfigurare a sistemelor de securitate.
Dacă faci o balanță între pierderi (furturi) și
costuri cu servicii de pază umană, în unele
domenii de activitate ieși mai bine fără paza
umană.
Văd o dezvoltare și în sectorul transportului
de bani și bunurilor de valoare, deși există
tendința la nivel mondial de eliminare a
lucrului cu cash. La noi, marea majoritate a
oamenilor are nevoie să “simtă“ cash în
buzunare. Observând piața din alte țări
europene, transportul de bani
supraviețuiește onorabil. 

Aveți un portofoliu de clienți extrem 
de vast. Din ce sectoare economice
provin aceștia? Care sunt cele mai mari
provocări cu care se confruntă
companiile și instituțiile în privința
securității fizice?

Din sectorul privat în proportie de 100%.
Multinaționale, companii naționale,
producție, servicii, retail, notari, etc. Nu
prea îmi place să lucrez pentru statul
român. Dar aștept oferte serioase.

Sunteți un evaluator de risc cu mare
experiență. În ce constă o evaluare 
de risc? Dar un audit de securitate 
la un client sau la un potențial client?

În primul rând, pentru o evaluare de risc
trebuie să identifici mai multe elemente:
locația, istoricul evenimentelor, situația
actuală a sistemelor de securitate, gradul de
risc, dorințele beneficiarului, apetitul
beneficiarului la risc și nu în ultimul rând
cadrul legal. Iar pentru un audit de
securitate trebuie să analizezi istoricul
serviciilor de securitate, incidentele de
securitate, prejudiciile, evaluarea costurilor
raportat la prejudicii, cadrul legal, intențiile
beneficiarului, propuneri referitoare la
viitorul securității în companie, organizarea
departamentului de securitate, etc.



11septembRie 2020  l

IN
TERvIU

L ED
IțIEI

Cu ce se deosebește activitatea
de asigurare a securității fizice la
o sucursală bancară situată în
centrul unui oraș mare de cea
desfășurată la un depozit de
marfă aflat la marginea
localității?  

În principiu nu se deosebește foarte
mult. La amândouă trebuie
identificate nevoile de securitate,
situația sistemelor de securitate
actuale, riscurile la care se expun și
cadrul legislativ care trebuie
respectat, chiar dacă nu este
actualizată legislația în totalitate.
Banca are nivelul de risc mai ridicat
în timpul zilei, din cauza pericolului
unui jaf cu risc mare de vătămare
corporală, având în vedere
eliminarea casieriilor amenajate
pentru angajați (casieriile blindate).
În schimb, pe timpul nopții cash-ul
este închis în seif și timpul în care
acesta se poate deschide este mare,
timp care permite echipajelor de

intervenție să ajungă la locație.
Depozitul are nivelul de risc ridicat
după momentul încetării activității,
prin efracția în locație. În timpul zilei
riscul este mai scăzut, datorită
numărului de angajați din locație și a
produselor voluminoase de cele mai
multe ori (situația trebuie evaluată
în parte pe fiecare tip de activitate).

Cum vedeți concurența actuală
de pe această piață a securității
fizice? 

O văd ca pe un lucru foarte bun în
general, este bine să ai competitori
de calitate, de la care mai înveți
ceva. Nimeni nu le știe pe toate, iar
experiențele concurenților pot fi
benefice în lupta contra și în
diminuarea infracționalității.
Eu am mai mulți prieteni consultanți
de securitate, evaluatori de riscuri
cu care colaborez, mă sfătuiesc,
împărtășesc experiențe. Toți (mă
refer la grupul de prieteni din

domeniu) avem experiențe în
diverse situații referitoare la
securitate și putem găsi soluțiile
optime pentru liniștea și siguranța
beneficiarilor noștri.
Dar pe de altă parte există și
concurență “rea”. Diverși oameni
care au văzut o oportunitate în
acest domeniu și s-au reprofilat, însă
nu au experiență suficientă, sau au
lucrat în anumite “servicii”, în
spatele birourilor și au impresia că
știu totul. 
Poate că unii știu cadrul legislativ
perfect, dar fără experiența din
teren nu te ajută deloc să potrivești
legea cu realitatea. Dar cel mai grav
este că oferă servicii de slabă
calitate, la prețuri foarte mici 
(200-300 de lei pentru o evaluare de
risc la o entitate mică - magazine de
colț de bloc, insulă în mall -, când un
preț normal ar fi aproximativ 
750 - 1.000 de lei), bazându-se pe
neștiința beneficiarilor și pe dorința
acestora de a plăti cât mai puțin și

Ar fi recomandat
ca fiecare firmă de
asigurări să aibă
cel puțin un
consultant de
securitate zonal
care să îi consilieze
referitor la riscurile
de securitate pe
care le asigură.
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neinteresându-i calitatea, care în timp le
crește riscurile, costurile, pierderile și nu în
ultimul rând le scade profiturile.
Ca mic exemplu: De cinci ani sunt Manager
de Securitate la o mare companie
multinațională la care am ajuns întâmplător
pentru a oferta o reevaluare de risc. Am
avut o discuție cu directorul general privind
reevaluarea veche și i-am pus mai multe
întrebări referitoare la securitatea fabricii.
Mi-a arătat evaluarea veche care avea
aproximativ 70 de pagini (impresionant la
prima vedere) și am răsfoit-o. Am constatat
că evaluatorul care a întocmit-o (un fost
cadru militar pe care îl cunosc de
aproximativ 20 de ani) a făcut tot posibilul
să facă un adevărat roman din “esență

puțină”, adică cuprinsul avea 
7 pagini, chestionarul de securitate
aproximativ 15 pagini, poze aproximativ 
30 de pagini, copii după toate descrierile
echipamentelor de securitate, schițe, hărți,
dar la capitolul concluzii și măsuri avea o
pagină. Măsurile au fost trecute “că nu
ieșea procentul la grilă“ și trebuia să scrie
ceva și el, să iasă grila acceptabilă. Dar în
realitate măsurile reale nu au fost trecute și
nici problemele reale nu au fost identificate,
iar incidentele de securitate au continuat. 
Văzând directorul general modul în care
pun întrebările și modul în care i-am
identificat real problemele de securitate, 
m-a întrebat dacă nu mă interesează să fiu
managerul lor de securitate pentru un an și

să reglementez problemele lor. Am reușit în
șase luni să reduc furturile cu aproximativ
50% (până în prezent au fost reduse cu
peste 90%) și am ajuns la cinci ani de
manageriat de securitate, reușind să îl
conving să implementeze mai multe măsuri
de securitate obligatorii de care avea nevoie
specificul lui de activitate. Toate aceste
performanțe vin după o experiență de 28 de
ani în domeniu, în toate fazele, de la agent
de pază la manager.

Cum apreciați legislația din domeniu?
Considerați că se impun anumite
completări pentru a se elimina 
aspectele care nu sunt clare 100%?

În principiu este bună, dar are multe lacune
care ar trebui umplute. Ideeile sunt bune
dar nu sunt complete. Am înțeles de la
colaboratorii mei și de la Asociația
Națională a Evaluatorilor de Risc (ANERSF)
că se lucrează la modificarea legislației în
vigoare, prin explicitarea și simplificarea
formalităților legislative.

Cum colaborați cu autoritățile 
locale pentru asigurarea pazei
obiectivelor stabilite?

Colaborez foarte bine. Sunt niște oameni
profesioniști cu multă vechime în domeniu
și care răspund prompt solicitărilor venite
din partea noastră. Mă refer la cei din zona
mea mai intensă de activitate, Transilvania.

Cum vedeți viitorul parteneriatului
dintre firmele de pază și societățile de
asigurări? 

Este esențială colaborarea cu firmele de
asigurări. Unele firme de asigurări, prin
brockerii lor încep să ne solicite părerea
privind gradul de risc la care se află diverse
entități posibili asigurați ai lor. Încearcă să
le găsească tipurile de asigurări în funcție
de recomandările noastre și le impun și
viitorilor asigurați / clienți să implementeze
măsurile sugerate de noi pentru a limita
riscurile de incidente de ambele părți.
Ar fi recomandat ca fiecare firmă de
asigurări să aibă cel puțin un consultant de
securitate zonal care să îi consilieze
referitor la riscurile de securitate pe care le
asigură.
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Făceați referire la o întrebare
anterioară despre un depozit în
afara orașului, aici înainte de a
încheia polița de asigurare și
asigurătorul și beneficiarul ar
trebui să înțeleagă riscurile pe care
și le asumă sau nu sau ce ar trebui
să facă pentru a avea o poliță mai
avantajoasă financiar și
asigurătorul un risc mai mic de a
plăti o despăgubire.

Cum apreciați activitatea
instituțiilor care reglementează
profesia de agent de pază și
securitate și activitatea firmele
de profil?

Instituțiile au o activitate OK, dacă
vă referiți la instituțiile statului care
crează cadrul legislativ și normele
pentru desfășurarea activităților sus
menționate.
În schimb, instituțiile private, cele
care fac efectiv formarea
profesională a agenților din domeniu,

nu văd decât oameni înscriși, banii
luați și gata diploma, mergând pe
premiza că meseria o vor învăța după
ce se apucă de muncă agenții.
Din păcate mulți agenți de pază nu
au cunoștințele esențiale, nu li se
explică principiile meseriei de agent
de pază.
La începuturile firmei, din 2007 până
în 2009, am școlit aproximativ 300
de agenți de pază. Am avut lectori
dedicați care își făceau cu plăcere
datoria și aveau răbdare cu agenții.
Erau și agenți cu mult mai interesați
de viitoarea lor meserie și veneau la
cursuri, făceau practică cu plăcere în
obiectivele de pază sau intervenție.
Acum mulți nici nu mai merg la
cursuri, vor doar adeverința că s-au
înscris la curs pentru angajare și se
prezintă la examen cu răspunsurile
gata completate.
Din acest motiv am renunțat la
școlarizarea agenților de pază, din
lipsa de interes a oamenilor
interesați să devină agenți de pază.

Deși un agent bun de pază ar putea
câștiga foarte bine dacă își face
datoria profesionist și își dă
interesul ca beneficiarul să aibă cât
mai puține pierderi. Cunosc agenți de
pază care au salarii de aproximativ
4.000 de lei/lună și care sunt
respectați de către beneficiari.
și asta începe de la formarea lor
profesională ca și agenți de pază.

Unde se poate specializa un
agent de pază și securitate și un
consultant în securitate fizică?

Există o multitudine de firme private
și Camere de comerț care
școlarizează agenți de pază în fiecare
județ, doar trebuie să știi să alegi la
care să mergi să te înscrii.
La partea de specializări de securitate
(consultant, manager, evaluator)
sunt mai puține firme de profil care
școlarizează, dar majoritatea lor sunt
formate din foste cadre din
structurile statului (Armată, Poliție,

Din păcate mulți
agenți de pază nu
au cunoștințele
esențiale, nu li se
explică principiile
meseriei de agent
de pază.
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SRI) care probabil sunt foarte buni
profesioniști în domeniile lor, dar ca și
pedagogi în aceste domenii sunt mediocrii.
Cu părere de rău spun asta. Bineînțeles sunt
și excepții. 
Eu de exemplu am urmat cursurile de
Consultant de Securitate, Manager de
Securitate și Evaluator de Risc la București, am
făcut naveta între Târgu Mureș și București
multe weekenduri prelungite (vineri-duminică
seara) și la fel și alți colegi (mulți dintre ei de la
multinaționale, bănci, etc). Am avut parte de
lectori cu mare experiență și din cadrul
structurilor menționate, dar cu multă
experiență și în privat, de la care am avut de
învățat și care ne-au consiliat și ulterior
terminării cursurilor și care au reușit să
formeze o adevărată echipă între colegii de la

curs (majoritatea rămânând prieteni și acum,
după opt ani de la finalizarea primului curs de
Manager de Securitate).

Ce așteptări aveți pentru evoluția
acestei profesii, ținând cont de
impactul tehnologiei și de exigențele
clienților?

Eu cred că datorită evoluției pieței de servicii
de securitate toți cei care fac această
meserie trebuie să aibă o experiență vastă în
serviciile private în toate domeniile aferente
(de la agent de pază la agent de intervenție,
la agent transport valori, la dispecer și
montator de sisteme de securitate) și să
încerce să înțeleagă corect principiile de bază
din securitate. 

La fel de bine pot excela și cei veniți din
structurile statului dar care lucrează pe
domeniul respectiv (în apărare, sisteme de
securitate, jandarmerie, etc.) și nu oricine
care a lucrat în diverse structuri și are o
funcție (colonel, comisar, general, etc.) știe
ce are de făcut în jungla din acest domeniu.
Concluzia este că trebuie să devii profesionist
în securitate și nu doar să ai impresia asta.
Mă voi axa pe domeniul consultanței,
manageriatului de securitate și pe serviciile
de transport de valori. Nu cred că serviciile
de pază umană, așa cum sunt ele acum, mai
au un viitor pe termen lung. Cred că în 3-5
ani, 80% din serviciile de pază cu agent vor
dispărea.
Eu mă uit la două lucruri: la calitatea
oamenilor și la costuri și observ un trend,
acela că în timp ce costurile cu forța de
muncă au crescut abrupt, calitatea
oamenilor care vin în industrie scade, ceea
ce înseamnă că, așa cum este ea acum, paza
nu mai este eficientă. Avem mare nevoie de
o cultură în securitatea privată. Tehnologia
va avea un rol central și va fi catalizatorul
sinergiilor din domeniul nostru. Paza va fi
făcută de un om care supraveghează
echipamente și echipaje mobile, concentrate
pe zone de aproximativ 5-10 km pentru a fi
eficiente, care vor interveni strict atunci
când situația o cere.
Industria securității a început de mult să se
reinventeze în acest sens. Ce are, însă, de
făcut acum industria de Securitate este să-și
învețe și să-și convingă beneficiarii că mai
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bine investesc în securitatea
electronică decât în pază. În pază
„azi ai agent de pază, azi nu  mai ai
agent de pază” pentru că agentul se
hotărăște brusc să plece fără
explicații,  în schimb  sistemul
electronic rămâne.
Ce trebuie făcut este implementarea
unor cercuri de securitate
concentrice, care includ și securitatea
electronică și, mai ales, securitatea
informațională. Ideal este să reușești
un mix între securitatea fizică, cea
electronică și informațională, plus o
poliță de asigurare corespunzătoare. 

Din ce state provine tehnologia
de supraveghere video și IT pe
care o folosiți? vedeți posibil 
ca producătorii locali să aibă 
pe viitor o felie mai mare 
din acest tort?

În linii mari sistemele de
supraveghere video vin din China,
sunt câteva firme imense la nivel
global care produc echipamente
performante, fiabile și ușor de
personalizat.
Pe partea de sisteme de antiefracție
cu o firmă din Canada, iar IT din
China și SUA.
Pe partea de sisteme perimetrale
lucrez cu tehnologie din Israel.
Am încercat în acești 28 de ani de
experiență diverse tehnologii și
echipamente și nu întotdeauna cea
cu prețul cel mai mic este și cea mai
bună.
Am căutat să fie echipamente
durabile, ușor de întreținut, ușor de
setat, ușor de făcut up-date la ele.
Am încercat și produse din România,
dar specific românesc este să facem
produse greu de manevrat fără
suport tehnic, făra service rapid, etc.
Mă refer la sisteme de securitate și
video, la accesorii pentru sisteme.
Am avut parte și de experiențe bune,
comunicatoare Seka, etc.
Dar poate nu am încercat tot ce este
produs în România, însă sunt dispus
să testez.
Am preferat să merg pe un drum
experimentat și testat în timp.

Cum a modificat GDPR-ul 
viața companiei și a angajaților
dumneavoastră?

GDPR-ul nu a modificat cu nimic
viața companiei. Reglementările
privind securitatea datelor cu
caracter personal erau făcute
probabil din “defect profesional“. De
multă vreme și accesul la aceste
date era limitat și asumat
contractual de către prestatori
(firma de contabilitate, resurse
umane, etc.) și datele cu caracter
personal erau și sunt folosite doar
cu temei legal.

Unde vă vedeți peste 5 ani, 
ca dimensiune a business-ului,
anvergura clienților și
poziționarea în piață?

Peste 5 ani mă văd făcând exact
același lucru pe care îl fac cu plăcere
de 28 de ani, la un nivel mai mare cu
aproximativ 25% decât acum.
Voi încerca să le ofer clienților și
potențialilor clienți sfaturile

necesare privitor la problemele de
securitate sintetizate din experiența
mea, bineînțeles contra cost.
Poziționarea pe piață o va face
experiența și seriozitatea cu care
sunt tratați clienții și cred că doar ei,
CLIENțII o vor face. Cea mai bună
„reclamă” este recomandarea
directă a beneficiarului.  Pentru
mine, personal, care am luat-o de
jos în această meserie, de la agent
de pază și până la director a două
companii din domeniu, contează
foarte mult și că  nu  am trecut prin
această „ meserie” ca un pasager
clandestin, care trece fără  să lase
nimic în urmă. 

Cum vedeți viitorul analizei de
risc la securitatea fizică?

Lumea, încet-încet, începe să
înțeleagă despre ce e vorba cu
evaluarea riscului la securitatea
fizică și noua legislație în domeniu.
Poate mai trebuia – și încă trebuie –
explicat mai bine. Suntem câțiva –
oameni, firme (aproximativ 2.000 de
evaluatori la peste 1,2 milioane de
firme, cu multe puncte de lucru,
bănci, retail) – care, prin natura
experienței noastre anterioare
putem să-i consiliem pe beneficiarii
serviciilor noastre ce se poate face
pentru a-și gestiona riscurile de
securitate. Să fie clar, securitate
absolută, 100%, nu există.

Ce le recomandați
antreprenorilor care doresc să se
alăture acestei piețe, a serviciilor
de securitate fizică?

Să încerce să intre pe această piață a
consultanței și a manageriatului
după ce dobândesc experiență în
domeniu de la un nivel cât mai jos.
Nu obții experiență dacă citești ceva
și nu înțelegi să explici și să pui în
practică.
Eu am o vorba de duh: ”SUNT
MULțI BUCăTARI CARE șTIU Să
FACă CIORBă, DAR SUNT PUțINI
CARE șTIU Să ÎI DEA GUSTUL
POTRIVIT CIORBEI”.

Am preferat să
merg pe un drum
experimentat și
testat în timp.

Ideal este să
reușești un mix
între securitatea
fizică, cea
electronică și
informațională,
plus o poliță de
asigurare
corespunzătoare. 
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SNN are proiecte majore 
de investiții pe termen scurt și lung
Interviu cu Cosmin Ghiță, Director General, Nuclearelectrica

nuclearelectrica sa și-a majorat profitul
net cu 18,1% pe primul semestru al acestui
an comparativ cu perioada similară a
anului trecut, în pofida scăderii veniturilor
din exploatare cu 2,1% . cum apreciați că
veți închide anul 2020?

Într-adevăr, la finalul semestrului I 2020
veniturile din exploatare au scăzut cu 2,1%,
determinate de scăderea cu 9,6% a prețului
mediu ponderat al energiei electrice
vândută în semestrul I 2020 față de prețul
mediu ponderat din aceeași perioadă a
anului 2019, în condițiile vânzării unei
cantități totale de energie electrică mai
mare cu 8,6%.
Cu toate acestea, Nuclearelectrica a
încheiat primul semestru al anului 2020 cu
un profit net de 343.222 mii lei, în creștere
cu 18,1% față de perioada similară a anului
trecut. Rezultatul din exploatare (EBIT) a
înregistrat o creștere cu 6,7%, iar EBITDA o
creștere cu 4,4% față de aceeași perioadă a
anului anterior. 
În contextul Covid și a impactului asupra
pieței de energie, Nuclearelectrica a
adoptat o strategie de vânzări axată pe
contracte bilaterale pe perioade mai lungi,
asigurând totodată și contribuția la coșul de
energie pentru populație, prin vânzarea
unei cantități de 1.087 GWh pe piața
reglementată, la un preț de 188,47
lei/MWh (fără Tg), atât prețul cât și
cantitatea fiind stabilite pentru SNN prin
Decizie ANRE.
Fiind o companie listată și supusă
reglementărilor pieței de capital, pot ilustra
estimarea pentru 2020 cu profitul net
bugetat, în sumă de 551 de milioane lei,
așadar în creștere față de profitul realizat în
anul 2019. 
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unitatea 1 a cne cernavodă a fost
pusă în operare comercială la data
de 2 decembrie 1996, iar unitatea 2
la data de 28 septembrie 2007.
când credeți că va începe
construcția u3 și u4 și când ar
putea intra ele în funcțiune?

În conformitate cu Hotărârea
acționarilor din iunie 2020, simultan
cu încetarea parteneriatului cu China
General Nuclear Power Corporation,
SNN lucrează în acest moment la
analiza și cristalizarea opțiunilor
privind extinderea capacității
centralei nucleare de la Cernavodă.
În momentul când această analiză va
fi finalizată, cu respectarea legislației
pieței de capital și dreptului
acționarilor, SNN va supune
aprobării acestora, în cadrul AGA,
soluțiile.
În general, construcția unui reactor
durează în medie 10 ani, perioadele
pre-construcție și construcție, fiind
incluse în această perioadă.
Perioada de construcție durează în
medie 6 ani. 
Necesitatea creșterii capacității CNE
Cernavodă este majoră având în
vedere schimbarea de paradigmă
energetică și orientarea politicilor
energetice europene exclusiv către
energia curată. 
Pe termen mediu și lung, relansarea
economică a României depinde în
măsură semnificativă de proiectele
de investiții ale companiilor cu rol
strategic, investiții capabile să
creeze locuri de muncă și să
genereze un efect de creștere în
economie. Sistemul energetic
reprezintă un pilon cheie atât pentru
reziliența unei economii în situații de
criză cum este cea generată de
pandemia de COVID 19, dar și de
relansare economică.
Pe măsură ce rolul combustibililor
fosili se așteaptă să descrească în
perioada următoare, în conformitate
cu țintele de mediu asumate de
Statele Membre prin Acordul de la
Paris, rolul surselor cu emisii reduse
de carbon, cum este și energia
nucleară se așteaptă să crească. De

altfel, se remarcă o tendință clară de
revitalizare a proiectelor nucleare în
statele membre, în special în cele
puternic dependente de combustibili
fosili. Spre exemplu, în Bulgaria, se
estimează că energia nucleară va
asigura 36% din necesar până în
2050, în Polonia (țară care înca nu
deține centrale nucleare) 28%, Cehia
54%, Ungaria 58%, Slovacia 59%,
Lituania 53%, Slovenia 43%,
România 27%, prin punerea în
funcțiune de noi capacități nucleare.
Oportunitățile pentru sectorul
nuclear rezidă în politicile europene
de decarbonizare a sectorului de
producere a energiei electrice
coroborat cu ieșirea din operare a
unor capacități de producție pe
surse tradiționale, liberalizarea
pieței de energie electrică cu impact
direct asupra creșterii stabilității și
predictibilității SNN, precum și din
capitalizarea altor beneficii ale
energiei nucleare, precum
posibilitatea producerii de hidrogen
curat pentru decarbonarea altor
sectoare industriale (de exemplu
transporturi, clădiri), producerea de
Cobalt 60 la CNE Cernavodă utilizat
în medicină, producerea și
comercializarea de tritium necesar în
cercetarea în domeniul fuziunii
nucleare, analiza și determinarea
posibilității implementării
reactoarelor mici modulare în
România etc.

nuclearelectrica s-a listat la bursa
de valori bucurești în septembrie
2013.  cât de mult a contat
aplicarea principiilor de guvernanță
corporativă în dezvoltarea
companiei?

Foarte mult. O guvernanță
corporativă eficientă, asumată,
responsabilă 100% față de companie
și acționari poate schimba radical
modul de acțiune, de gândire, de
reacție, procesele, activitățile,
măsurile. Odată implementată, vine
cu un set exhaustiv de măsuri care
ating toate activitățile companiei.
Operează inițial prin schimbare și

adaptare și ulterior prin dezvoltare
continuă. Înseamnă structuri
adecvate, control intern,
managementul riscurilor, inter-
relaționare eficientă, la timp, în baza
unor fișe de proces, proceduri,
ghiduri. Scopul este să ajungă să
funcționeze, prin implementare și
observație, ca un ceas elvețian, în
așa fel încât compania și oamenii săi
să poată răspunde la momentul
oportun oricărei provocări, factor
intern sau extern.
Perioada aceasta a pandemiei a fost
cu siguranță un test major pentru
eficiența guvernanței corporative, a
structurilor create, a timpului de
răspuns și a eficienței acțiunilor.
Acestea sunt momentele în care
guvernanța se dovedește esențială
pentru că schimbările sunt la rândul
lor majore, bruște, iar un eventual
răspuns întârziat sau o stare de
confuzie îți pot periclita serios
strategia, investițiile și procesele. 

nuclearelectrica a demarat un
program planificat de
responsabilitate social corporatistă
(csR) destinat implementării unor
proiecte cu impact semnificativ
asupra comunităților. ne puteți
exemplifica câteva proiecte?

Da, am decis să ne implicăm
semnificativ în viața comunităților,
să sprijinim acolo unde este reală
nevoie și, făcând acest lucru, să
atingem cât mai multe categorii de
persoane: tineri care au nevoie de
sprijin material și psihologic, copii cu
dizabilități, școli, licee, universități,
comunitate medicală, știință,
educație. 
45 de campanii inițiate în 2019, 10
milioane de lei alocați, peste 2
milioane de beneficiari, peste 20 de
proiecte în 2020, 10 milioane buget,
vom vedea la momentul realizării
raportului de CSR care va fi numărul
beneficiarilor din acest an. 
Ca exemple, campania SNN
“Creștem odată cu tine”, campanie
prin care am dotat cu aparatura
necesară de laborator 10 licee și o

Se remarcă o
tendință clară de
revitalizare a
proiectelor
nucleare în statele
membre Acordului
de la Paris, în
special în cele
puternic
dependente de
combustibili fosili.

În contextul Covid
și a impactului
asupra pieței de
energie,
Nuclearelectrica a
adoptat o strategie
de vânzări axată pe
contracte bilaterale
pe perioade mai
lungi, asigurând
totodată și
contribuția la coșul
de energie pentru
populație.
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universitate din orașele satelit ale orașului
Cernavodă; Bookland, un proiect
educațional; Caravana Blondie, proiect
destinat salvării vieții copiilor nou-născuți cu
probleme medicale grave; sponsorizarea
Spitalului de copii Marie Curie pentru
dezvoltarea în continuare a secției de
terapie intensivă pediatrică; comunitatea
locală prin dezvoltarea infrastructurii și
dotarea spitalului din Cernavodă. 
Sunt doar câteva exemple, pe restul le găsiți
în raportul de CSR publicat pe site-ul
companiei. 

ați susținut crucea Roșie Română și ați
contribuit substanțial la dotarea unor
spitale din țara, pentru a veni în sprijinul
pacienților, medicilor și personalului
medical. pe de altă parte, nuclearelectrica
este interesată să producă, la centrala
nucleară de la cernavodă, izotopul cobalt-
60, care este utilizat în sterilizarea
dispozitivelor medicale. În ce stadiu este
acest proces?

În prima parte a anului, în perioada de vârf
a pandemiei de COVID, am susținut unitățile
medicale din toată țara pentru dotarea cu
echipamente de protecție și necesități
medicale în așa fel încât să poată răspunde
necesităților. Implicarea tuturor pentru o
gestionare bună a pandemiei în folosul
direct al oamenilor era un imperativ. 
Revenind la întrebarea legată de producția
de Cobalt 60, da, este un proiect în plin
proces de desfășurare al SNN. În prezent,
proiectul este în faza de studii preliminare,
un demers necesar anterior derulării
propriu-zise a proiectului. 
Cobaltul 60 este un izotop gamma-
radioactiv care se obține în mod eficient în
reactoare nucleare prin iradierea de bare
conținând Co-59. Acest izotop radioactiv
este larg utilizat în medicină pentru
tratarea cancerului, sterilizarea unei game
diversificate de instrumentație medicală,
produse farmaceutice, cosmetice și
alimentare. Există, de asemenea, alte
aplicații a Co-60 în tratarea anumitor
plastice sau a deșeurilor de canalizare.
Producerea de Co-60 în reactoareale de la
CNE Cernavodă este o oportunitate de
afaceri și un beneficiu pentru lumea
medicală. Mai mult, SNN are potențialul de
a deveni un pion important în asigurarea

furnizării de Co-60 în interiorul Uniunii
Europene, putând aduce argumente
suplimentare în procesul de susținere a
proiectului de retehnologizare a Unității 1
în fața instituțiilor europene. 

l Faza 1: studii preliminare și studiu de
prefezabilitate: 2020. În faza 1 se va
realiza o estimare de cost pentru
fazele ulterioare. 

l Faza 2: studii de preinginerie/
inginerie, fezabilitate (inclusiv
aprobările corporative) și obținere
aprobări CNCAN: 2021-2022.

l Faza 3: Proiectare și Implementarea
proiectului: 2022-2027
(implementarea proiectului se poate
face doar în timpul opririlor
planificate). 

numărul specialiștilor care pleacă de la
nuclearelectrica pentru a lucra în
străinătate este în continuă scădere. Rata
plecărilor angajaților a scăzut într-un ritm
alert, de la 10% în 2016, la 3,8% în 2019.
cât de greu a fost să creați un mediu de
lucru motivant, meritocratic, inclusiv și
focusat pe performanța la fiecare nivel de
la individ, la echipă și la întreaga
organizație?

Ca să ai retenție, trebuie să ai motivație.
Oamenii rămân într-o organizație pentru că
găsesc un sens, au obiective majore, aduc
plus valoare, sunt remunerați corect, tratați
cu respect, auziți, înțeleși. Este un cumul de
factori de care fiecare organizație, care
vrea să își rețină valorile, trebuie să țină
cont. Nu este suficient, deși așa poate
părea la o primă vedere, să utilizezi unealta
remunerației ca unic factor. Oamenii sunt
complecși și trebuie tratați ca atare. Fiecare
proiect depinde integral de ei, de
pregătirea lor continuă, de motivația și
forța cu care se implică, de dorința lor de a
inova, dezvolta, crește. O companie crește
odată cu oamenii săi. Acest proces este
unidirecțional și înțelegerea lui de către
management este vitală.
În mod categoric nu putem oferi pachetul
salarial din state care au sau dezvoltă
industrie nucleară, SUA, Canada, Emirate,
însă încercăm tot ce este posibil să suplinim
aceste diferențe: de la interacțiunea zilnică
la planificarea în carieră.
Este îmbucurător și încurajator că rata

plecărilor a scăzut constant în ultimii ani.
SNN are proiecte majore de investiții pe
termen scurt și lung. Are nevoie de
specialiștii ei mai mult decât orice
companie. Așa că nimic nu este dificil, totul
ține de voință și implicare.

energia nucleară poate avea un rol
important în decarbonizarea sectorului
energetic și industrial, inclusiv prin
producerea de hidrogen prin capacitățile
nucleare existente cât și prin cele noi care
vor fi construite. cum vedeți sprijinul
comisiei europene în acest proces / efort?

Energia nucleară va avea un rol important în
mix-ul decarbonizării. Există studii ample
care arată fără echivoc că fără energie
nucleară este extrem de dificil de atins
țintele, ca să nu mai vorbim de creșterea
peste limita de suportabilitate a costurilor
asociate decarbonizării. 
La nivelul Uniunii Europene, energia
nucleară furnizează în prezent aproximativ
50% din energia electrică cu emisii reduse
de dioxid de carbon. Previziunile Comisiei
Europene apreciază că ponderea nucleară
în 2050 rămâne destul de asemănătoare în
toate cele opt scenarii avute în vedere,
(12-15%). Energia nucleară poate avea un
efect invers asupra încălzirii globale,
întrucât se estimează că nevoile de energie
vor crește. Scopul Regulamentului delegat
al Comisiei este armonizarea cu Acordul de
la Paris, cu finanțarea durabilă a surselor
de energie cu emisii reduse de carbon,
inclusiv energia nucleară, în baza meritelor
sale de sursă de energie pentru sarcina de
bază curată și fiabilă. Acest lucru ar trebui
să se aplice întregului ciclu de viață, nu
doar generării, aspect care ar putea fi
abordat mai în detaliu în cadrul
procedurilor, întrucât situația descrisă în
raport nu este în totalitate clară în ceea ce
privește DNSH (fără a aduce daune
semnificative), întrucât dovezile sunt
complexe și dificil de evaluat.
Se estimează că fără energia nucleară,
costurile tranziției către o economie cu
emisii reduse de carbon ar crește cu 1,6
trilioane de dolari.
În afară de producția de energie, industria
nucleară are beneficii majore asociate altor
industrii. Una dintre acestea este utilizarea
energiei termice și electrice pentru
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producția  de hidrogen, care până în
prezent provenea major din
industria de gaz. Industria nucleară
poate juca un rol major în acest
sens, fiind cunoscută nevoia de
hidrogen în alte industrii majore.
Astfel, vorbim deja de sisteme
integrate cu efect multiplu. Ca
exemplu, un singur reactor cu o
capacitate instalată de 1.000 MW
poate produce mai mult de 200.000
de tone de hidrogen pe an. 

Dezvoltarea  producerii de hidrogen
curat vine cu avantaje clare:
l Stimularea cererii și producției de

hidrogen provenind din surse cu
emisii reduse de carbon, într-un
mod nediscriminator, corelat cu
capacitățile instalate existente și
planificate. Acest lucru va conduce
la înlocuirea treptată a hidrogenului
produs din surse poluante și va
permite utilizarea acestuia și în alte
industrii consumatoare de energie;

l Stimularea investițiilor și
cercetării în domeniul
hidrogenului pentru a sprijini
crearea unui lanț de aprovizionare
sustenabil în UE;

l Accelerarea producerii de
hidrogen curat prin electroliză pe
baza  energiei regenerabile și a
energiei nucleare, în baza
principiului neutralității
tehnologice prevăzute la art. 194
(2) din TFUE. Utilizarea acestor
surse cu emisii reduse de carbon
pentru producerea de hidrogen
curat va conduce la scăderea
costului hidrogenului și formarea
unei piețe europene, oferind UE
un avantaj competitiv la nivel
internațional, în linie cu rolul
asumat de UE de lider în lupta
împotriva schimbărilor climatice;

l Implementarea unor criterii clare
de măsurare a emisiilor de CO2
pe lanțul de producție a
hidrogenului și implementarea
unui sistem de garantare a originii
hidrogenului astfel încât
consumatorii să poata utiliza
hidrogenul provenit din surse cu
emisii reduse de carbon, în
deplină cunoștință de cauză.

l Recunoașterea beneficiilor
amplasării facilităților de
producere a hidrogenului în
apropierea consumatorilor pentru
a oferi flexibilitate în rețea.

În baza acestor beneficii, este
necesar ca UE să asigure un cadru al
politicilor coerent, stabil și
consistent, să dezvolte și să
implementeze o strategie industrială
puternică pentru a se asigura că
Europa își menține leadership-ul
tehnologic și să asigure simultan cu
susținerea dezvoltării
competențelor umane finanțarea
activităților de cercetare în nuclear
cu precădere pentru dezvoltarea de
noi generații de reactoare capabile
să ofere un nivel foarte înalt de
securitate nucleară și flexibilitate,
dar care să permită și dezvoltarea,
în paralel, de industrii asociate, cum
este cea a hidrogenului de care
vorbeam mai devreme.

SNN are nevoie de
specialiștii ei mai
mult decât orice
companie.
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Investitorii găsesc în NAI Romania 
un partener pe care se pot baza
Interviu cu Ioan Andrei Botiș, 
Fondator, Appraisal & Valuation și Managing Partner, NAI Romania

Ați fondat compania de consultanţă
imobiliară Appraisal & valuation acum
10 ani. vă axați pe servicii de evaluare,
property management, consultanță şi
monitorizări ale proiectelor imobiliare.
Cum a modificat tehnologia modul de
lucru al evaluatorilor români? 

Tehnologia modernă este un “must have” 
al tuturor antreprenorilor, nu numai al
evaluatorilor, dar nu vorbim aici numai de
folosirea inteligentă a instrumentelor
pentru uşurarea muncii şi precizia
rezultatelor, ci şi de accesul la informaţii
care ajută, dar poate crea şi confuzie în
rândul investitorilor. De aceea, este nevoie
de o interpretare a datelor, de studii de
piaţă care să susţină înclinarea balanţei
pentru o decizie sau alta.
Rolul nostru este de a ajuta investitorii să
înţeleagă toate riscurile la care se expun,
toate beneficiile şi costurile reale ale
investiţiilor sau altfel spus, să facă diferenţa
între oportunităţile extraordinare şi
greşelile catastrofale.
Tehnologia influențeaza foarte mult
activitatea zilnică însă interpretarea
rezultatelor se poate face numai de către
evaluatori. Tehnologia nu este totul, este
doar o punte către rezultat.

Care sunt sectoarele (bancar, industrial,
sectorul imobiliar, evaluarea în vederea
impozitării, afaceri - pentru M&A,
investiții etc.) cu cel mai mare potențial
de creștere pentru evaluatori, ținând
cont de experiența statelor dezvoltate?

România are propriul său ritm de
dezvoltare, iar necunoaşterea
particularităţilor pieţei româneşti poate
produce costuri neprevăzute pe termen
lung. Deţinem know-how important furnizat
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de NAI Global, compania mamă cu
sediul în New York, dar strategiile
noastre sunt întotdeauna adaptate
la spaţiul mioritic.
Investitorul român are un profil
diferit față de cel american sau
european, prin urmare tendinţele la
nivel mondial au un uşor delay la noi.
Românii înţeleg ce li se întâmplă, dar
acţionează târziu, au nevoie de mai
multe dovezi şi pe cât posibil de
diminuarea sau chiar eliminarea
riscurilor. Avem mai puţin tineri
investitori la bursă decât oricare altă
ţară din Uniunea Europeană şi nu
neapărat din lipsa curajului specific
vârstei, ci mai degrabă din lipsa
educaţiei financiare.
Cred că cel mai mare potențial de
creștere va fi în segmentul de
investiții. România este o țară cu
mare potențial și cu multe investiții
de făcut… din subteran și până la
cer. Investitorul român de abia a
reușit să scoată capul din noroi,
adică este de abia la început. Avem
nenumărate exemple de
antreprenori români de success pe

plan local, național și internațional.
România nu a dus-o niciodată atât
de bine din acest punct de vedere.
Iar pentru deciziile corecte,
investitorii au mare nevoie de know-
howul și analiza evaluatorului.

Cum vă motivați echipa? 
Pe ce abilități puneți accent
atunci când luați în considerare
recrutarea de noi colaboratori?

Pentru noi fiecare persoană din
echipă este privită ca un partener de
încredere.
Toate abilităţile înşiruite gratuit într-
un CV stufos devin inutile în
confruntarea cu realitatea, cu piaţa,
care este deseori neiertătoare cu
angajaţii fără experienţă. De aceea,
pregătim temeinic oamenii înainte de
a pleca pe teren, aceştia deţinând
răspunsurile potrivite la toate
obiecţiile şi temerile clienţilor.
Vânzarea şi negocierea sunt cele mai
importante aptitudini la care ţinem,
iar acest lucru poate fi testat imediat
fără luni de practică inutilă. Aceste

aptitudini cheie se consolidează în
timp, încrederea în sine, entuziasmul
şi mindset-ul sănătos jucând roluri
cheie.
Încrederea în sine vine ca o
consecinţă a rezolvării de probleme
dificile, iar evaluatorii nu duc lipsă
de acestea. Pe teren, nu există două
situaţii identice, adaptarea imediată
fiind un factor determinant pentru
succes.

Pentru a nu plăti cote de impozite
majorate societățile trebuie 
să își reevalueze clădirile pentru
stabilirea impozitelor, conform
prevederilor Codului Fiscal.
Reevaluarea aceasta este
necesară din 3 în 3 ani. Din
semnalele pe care le aveți câte
firme (în procente) au realizat
acest lucru?

Evaluarea clădirilor pentru stabilirea
valorii impozabile este obligatorie
pentru toți contribuabilii, iar până
acum nu am întâlnit pe nimeni care
să nu se conformeze.

Pledăm pentru
portofolii 
de investiţii
diversificate care
să includă atât
investiţii la bursă,
în afaceri
profitabile, cât şi 
în imobiliare
localizate în zone
cheie ale oraşelor,
titluri de stat 
şi chiar metale
preţioase.

România
reprezintă un
punct de mare
interes pentru
investitorii străini.
Terenurile au încă
preţuri accesibile,
construcţiile de
locuinţe sunt în
plină expansiune,
dar toate acestea
nu valorează nimic
fără studiile de
piaţă care să
prezinte riscurile,
trend-urile,
adevăratele
oportunităţi sau
chiar amenintările
reale din piaţă.
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Evaluarea pentru impozitare a clădirilor se
realizează pentru clădiri nerezidențiale
deținute de persoanele fizice sau juridice,
precum și a clădirilor rezidențiale deținute
de persoanele juridice. În aplicarea
metodologiei evaluatorii utilizează
standardul de evaluare GEV 500.

Antreprenorii din România încep să
realizeze că valoarea afacerii lor nu este
generată doar de activele fixe de tipul
clădirilor și echipamentelor tehnologice,
ci și de activele intangibile existente în
acea afacere, cum sunt mărcile
înregistrate, patentele, brevetele,
sistemele informatice sau forța de
muncă, active care pot fi evaluate
individual sau în urma evaluării întregii
afaceri. Cât de utilă este o evaluarea de
business pentru antreprenori?

O evaluare a afacerii demască imediat orice
amenințare reală externă sau internă, astfel
încât pot fi luate decizii în timp util.
Antreprenorii care vor să-şi ducă afacerea la
nivelul următor au nevoie să afle cu
exactitate unde anume se află acum.
Altfel, spus, antreprenorii pot afla acum
adevărul despre firma lor. Dacă ştiu
adevărul, îl pot gestiona. 

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor
Autorizaţi din România (ANEvAR) 
este o organizație extrem de solidă, 
care a evoluat foarte mult. 
Cum apreciați nivelul de competiție
existent astăzi în rândul evaluatorilor
autorizați?

Certificarea unui evaluator este obligatorie,
dar nu şi suficientă. E nevoie de aptitudini
suplimentare care să ajute evaluatorul în
demersul acestuia de a înţelege în
profunzime nevoile clienţilor şi de a
răspunde prompt cererilor.
Oraşele în care sunt prezente filialele
noastre, respectiv Bucureşti, Cluj, Iaşi,
Timişoara, Braşov şi Constanţa, prezintă un
nivel strâns al competiţiei în rândul
evaluatorilor autorizaţi, însă alegerea îi
revine întotdeauna clientului final care a
apreciat la noi flexibilitatea, viteza de lucru,
acurateţea informaţiilor, dar mai ales
livrarea raportului de evaluare în timpul
promis.

Sunteți membru al Royal Institution of
Chartered Surveyors (Institutul Regal al
Evaluatorilor Acreditați) din Marea
Britanie, înființat în 1868. În cât timp
credeți că vom reuși să devenim o piață
matură, în acest domeniu, similară cu
cele din statele foarte dezvoltate?

Promovarea la statutul de Piaţă Emergentă
Secundară este un pas important pentru
dezoltarea economică a României şi va
atrage noi investiţii în ţara noastră.
Companiile româneşti listate la Bursa de
Valori Bucureşti se bucură deja de un succes
real în rândul tinerilor investitori. 
Ceea ce lipseşte românilor este acea
educaţie financiară solidă. Investim puţin,
timid şi fără o înţelegere profundă a pieţei
mondiale de capital.
Pledăm pentru portofolii de investiţii
diversificate care să includă atât investiţii la
bursă, în afaceri profitabile, cât şi în
imobiliare localizate în zone cheie ale
oraşelor, titluri de stat şi chiar metale
preţioase.
Baza noastră de date este reîmprospătată
periodic, constant, atât cu afacerile
profitabile cât şi cu proprietăţi imobiliare în
care se poate investi imediat. Astfel, în
momentul în care apare o oportunitate de
investiţii de neratat, clienţii noştri sunt
primii care află, accesul la informaţie fiind
securizat şi gratuit pentru toţi clienţii noştri.

Prima jumătate a acestui an s-a încheiat
cu investiții imobiliare în valoare totală
de 408 milioane de euro în România, cu
aproximativ 18% peste nivelul din primul
semestru al anului 2019. Tranzacțiile în
segmentul birourilor au reprezentat
aproape 86% din volum. Cum percepeți
sprĳinul autorităților locale și centrale
care ar trebui să se implice mai mult
pentru crearea unei infrastructuri
moderne de transport, care să stimuleze
construirea de noi spații de birouri?

Printre factorii care influenţează în mod
direct calitatea vieţii, se numără într-adevăr
şi infrastructura care din păcate la noi, este
un subiect aflat mereu pe lista intereselor
naţionale, dar fără o rezolvare concretă.
Economia se îmbină câteodată nefericit cu
politica, iar cetăţeanul care ar trebui să fie
beneficiarul acestei fuziuni, are de suferit.

Cum vedeți interesul companiilor pentru
spațiile de birouri, în contextul în care
telemunca a explodat?

În perioada imediat următoare, va există un
trend ascendent al muncii de-acasă, prin
urmare, spaţiile de birouri nu vor reprezinta
un interes major al investitorilor imobiliari.
În schimb, casa, locuinţa, adăpostul capătă
acum o importanţă majoră în viaţă
oamenilor, îndeplinind şi acest rol de „home
office” deloc de neglijat.
Compartimentarea apartamentelor ţine
acum seama mai mult decât oricând de
spaţiul special dedicat biroului, existând o
creştere semnificativă a cererilor pentru
apartamentele cu 3 sau chiar 4 camere.

Sunteți partenerul local al reţelei
americane NAI Global, companie
prezentă în 55 de ţări, printr-o reţea 
de 350 de birouri. Care sunt avantajele
colaborării cu un asemenea colos?

Desigur, parteneriatul ne onorează, dar ne
şi obligă în acelaşi timp. NAI Global este un
furnizor de informaţii preţioase pentru
clienţii noştri. Suntem beneficiari ai unor
studii de piaţă ce cântaresc greu în deciziile
clienţilor noştri care doresc să investească
pe piaţa românească.

Ați evidențiat faptul că în țara noastră 
nu sunt şcoli / facultăți specializate 
în imobiliare. Unde vedeți mai utile
aceste noi specializări, în cadrul ASE?
Cine ar putea fi profesori?

Românii se aproprie mai degrabă de profilul
investitorului clasic în imobiliare şi spre
deosebire de jucătorul clasic al burselor
internaţionale unde totul e virtual, vor să
palpeze proprietatea, s-o vizualizeze, vor
concretul şi nu abstractul unor cifre afişate
pe un grafic care fluctuează zilnic.
Educaţia joacă aici un rol important şi atât
timp cât şcoala românească nu dispune de
informaţii cu adevărat valoroase aplicabile
imediat, tănârului investitor nu-i rămâne
decât varianta educaţiei personale cu
ajutorul unor cursuri specializate.
Celor care vor să aprofundeze aceste
noţiuni, ASE-ul este într-adevăr o opţiune.
Avem nevoie de profesori cu viziune, activi,
care să organizeze cursuri avansate şi
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seminarii ţinând de cele mai noi
tendinţe la nivel mondial. 

Intenționați să atrageți companii
internaţionale noi pe piaţa locală,
inclusiv în industrie şi agricultură.
Care ar fi punctele forte ale
României în atragerea de noi
investitori?

România reprezintă un punct de
mare interes pentru investitorii
străini. Terenurile au încă preţuri
accesibile, construcţiile de locuinţe
sunt în plină expansiune, dar toate
acestea nu valorează nimic fără
studiile de piaţă care să prezinte

riscurile, trend-urile, adevăratele
oportunităţi sau chiar amenintările
reale din piaţă.
De aceea, investitorii străini găsesc
în NAI Romania un partener pe care
se pot baza, un partener care
furnizează informaţii cheie, de
negăsit în altă parte.

Unde vă vedeți peste 5 ani, 
ca dimensiune a business-ului,
anvergura clienților și
poziționarea în piață?

NAI Romania se dezvoltă constant şi
sigur, planul nostru incluzând
parteneriate strategice cu evaluatori

din toate oraşele ţării, astfel încât
să putem răspunde rapid cererilor
de pe întreg teritoriu.
Evaluăm în mod frecvent ferme
agricole şi hale industriale care
după cum bine ştiti, sunt
poziţionate în afara oraşelor, la
distanţe apreciabile faţă de
birourile noastre. Datorită
prezenţei noastre la nivel național
şi a nivelului ridicat de
profesionalism al evaluatorilor
noştri, localizarea fermelor sau a
halelor nu reprezintă un
impediment pentru noi, chiar
suntem recomandaţi pentru astfel
de evaluări, oriunde în România.

Sunteți și Preşedinte al
Consiliului Român pentru 
Clădiri verzi (ROGBC), o asociaţie
non-profit ce promovează
responsabilitatea faţă de mediu
şi eficienţa energetică pe durata
ciclului de viaţă a unei clădiri (de
la faza de design, construcţie
până la operare şi descontruire).
Cum percepeți acest proces, 
al construcțiilor ecologice /
prietenoase cu mediul?

Green Homes sau Clădirile Verzi, un
concept relativ nou în sectorul
construcţiilor, dar cu impact
mediatic imediat în ţările dezvoltate,
începe să ia amploare şi la noi.
Ce anume presupune o Clădire
Verde? În primul rând, construirea
cu mare grijă faţă de mediul
înconjurător. Aici există norme
întregi de respectare a unor
proceduri foarte stricte, verificate
mai apoi de experţii care acordă
certificarea.
Urmează eficienţa energetică,
amplasamentul, folosirea unor
materiale sustenabile, samd.
Nu poţi denumi o construcţie
Clădire Verde pur si simplu. În
România orice construcţie care
aspiră la privilegiul de fi numită
Clădire Verde, trebuie certificată de
Romania Green Building Council
care este un organism independent
cu drepturi depline în acest sens.

Avem nenumărate
exemple de antre -
prenori români de
success pe plan
local, național și
internațional.
România nu a dus-o
niciodată atât de
bine din acest punct
de vedere. Iar
pentru deciziile
corecte, investitorii
au mare nevoie de
know-howul și
analiza
evaluatorului.



24 l septembRie 2020

A
N

TR
EP

RE
N

O
RI

Antreprenoriatul rămâne cheia
evoluției economiei românești
Interviu cu Felix Pătrășcanu, Cofondator FAN Courier

FAN Courier a luat ființă în 1998, 
când serviciile private de curierat 
erau încă la început. Cum apreciați
concurența de pe piața de curierat 
în România anului 2020?

Piața de curierat din România este,
considerăm noi, una dintre primele industrii
care, în ultimii 20 de ani, s-a dezvoltat
exclusiv prin efortul investitorilor privați,
dacă nu luăm în calcul furnizorul tradițional
de servicii poștale care există dinainte de
1989. Fiind o piață eminamente privată este
o piață concurențială și extrem de
competitivă, cu zeci de jucători diferiți, cu
acționariat diferit – exclusiv românesc,
exclusiv internațional sau mixt. Este o piață
care a crescut într-un ritm propriu,
constant, bazându-se strict pe regulile
economiei de piață, ritmul de creștere anual
este de aproximativ 15-17%. Analiștii
economici estimează că anul acesta piața de
curierat și servicii poștale ar putea depăși
pragul de 6 miliarde lei, cifră de afaceri
consolidată la nivel de sector, pe fondul
creșterii cererii de servicii din cauza
pandemiei.

Care au fost principalele lecții învățate
de echipa FAN Courier în cele șapte luni
de când pandemia ne-a schimbat viețile?

Pandemia generată de virusul SARS-COV2
ne-a schimbat într-adevăr viețile, atât
profesional cât și personal și, totodată, a
creat un nou mediu/cadru economic care 
ne pune în fața unor noi provocări. Cred că
prima și cea mai importantă lecție pe care
ne-a predat-o această criză în care a fost
angrenată toată omenirea, nu doar noi,
românii, este legată de gradul de
adaptabilitate la noi reguli. Practic, criza ne-a
scos pe toți – indivizi, companii, economie,
din zona de confort în care ne aflam. Ne-a

obligat să fim mai atenți la acțiunile noastre
și ale celor din jur, la nevoile noastre și ale
celor din jur. Ne-a obligat să fim și să
acționăm mai responsabil. Responsabilitatea
individuală și colectivă este a doua lecție.
Împreună cu colegii mei, noi, la FAN Courier,
am învățat că responsabilitatea se împarte
în mod egal, indiferent de locul de muncă,
de funcția pe care o avem. Dacă unul singur
nu respectă regulile, îi expune pe toți ceilalți.
Din fericire, întreaga echipă FAN Courier a
acționat cu responsabilitate maximă și, deși
suntem de șapte luni în linia întâi, ne facem
treaba zilnic la fel de bine, am onorat toate
solicitările, am făcut față vârfului de cereri
din perioada stării de urgență. Criza a
însemnat și un test al maturității și coeziunii
echipei noastre, un test al relației pe care
am construit-o în peste 20 de ani cu
furnizorii și clienții noștri. Criza a însemnat și
un test al eficienței investițiilor pe care FAN
Courier le face permament în infrastructură,
în depozite, în oameni, în flotă. Este foarte
importantă perspectiva cu care privești o
criză – dacă te uiți la ea ca la o catastrofă,
atunci acțiunile și rezultatul nu pot fi altfel.
Dacă însă te uiți la criză ca la o oportunitate
pentru a crește și a dezvolta compania,
atunci cu siguranță vei găsi și soluțiile
potrivite care te vor ajuta pe viitor. 

Care sunt cele mai mari provocări 
cu care se confruntă FAN Courier 
în prezent? 

Infrastructura rutieră rămâne pentru
întreaga economie românească una dintre
marile piedici în calea dezvoltării. În opinia
noastră, acest „călcâi al lui Ahile” are o
singură explicație care nu ține neapărat de
bani, de sursa de finanțare: lipsa de
strategie și de viziune. De fiecare dată când
se schimbă ministrul de resort, se schimbă
și planurile, fiecare plan vine cu o

propunere care temporizează, de fapt,
proiectul. Fiecare ministru dă vina pe
predecesor pentru situația dramatică în
care se află infrastructura rutieră, face
promisiuni și când pleacă găsește alte scuze.
Atâta timp cât nu vom avea o strategie
clară, asumată de clasa politică în
integralitatea ei, planurile de dezvoltare a
infrastructurii vor eșua, mai repede sau mai
încet. Forța de muncă este de asemenea o
provocare însă criza, paradoxal, pe noi ne-a
ajutat să recrutăm colegi noi. 

Este nevoie de o școală de curierat 
în România? Ce demersuri ați inițiat 
în acest sens?

Este nevoie de o specializare în domeniul
nostru, din acest motiv am deschis acum doi
ani școala FAN, un proiect menit să educe
forţa de muncă în acest domeniu.
Participanţii beneficiau de instructaj auto şi
de cursuri de formare, iar la final erau
angajaţi în cadrul companiei. La momentul
actual activitatea ei este sistată, însă
compania noastră face constant cursuri şi
seminarii de pregătire şi perfecţionare a
angajaţilor.

În ultimele luni ați deschis noi puncte 
de lucru iar în unele centre zonale 
ați decis să vă mutați în alte sedii. 
Ce strategie de expansiune aveți
în următoarea perioadă?

Strategia de dezvoltare a companiei noastre
implică mai multe direcții, una dintre
acestea fiind dezvoltarea capacității de
depozitare. Suntem în plin proiect de
construcție a HUB-ului de la Cluj Napoca,
ne-am mutat vara aceasta într-un spațiu
mai mare în Constanța iar proiectele de
extindere a spațiilor continuă. Strategia de
expansiune ține cont de creșterea
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numărului cererilor de servicii de
curierat, de diversificarea
solicitărilor clienților, de creșterea
numărului de solicitări venite din
mediul rural. Este o matrice a
cererii, pe baza căreia decidem unde
investim și când. 

Sistemul de plăți online /
comerțul electronic a
revoluționat și piața de curierat.
Ce investiții ați făcut în sistemul
de securitate IT&C, în ultimii ani?

FAN Courier este prima companie
din industria noastră care a introdus
în urmă cu câțiva ani opțiunea de
plată cu cardul, deși la acel moment
„regele” era cash-ul. A fost o decizie
pe care ne-am asumat-o și care,
acum, în plină criză, când s-a
recomandat plata cu cardul ca
măsură de creștere a siguranței
sanitare, și-a demonstrat eficiența.
Digitalizarea este una dintre
prioritățile constante ale companiei,

astfel că anual, investițiile în IT&C au
o pondere importantă. 

Câți angajați aveți în prezent?
Intenționați să faceți noi
recrutări?

Compania noastră depășește anul
acesta pragul de 7.300 angajați și
colaboratori. În medie, noi creștem
anual personalul cu 5%. Am făcut
recrutări în perioada pandemiei, în
special pe posturile cheie, de curieri,
manipulanţi şi customer support,
dar şi în alte departamente, astfel
încât echipa noastră s-a mărit cu
peste 200 membri.

Ce flotă de mașini aveți acum? 
Pe ce mărci auto vă bazați?  

La acest moment avem o flotă de
aproximativ 1.800 autovehicule în
Bucureşti şi 2.400 în ţară, dar parcul
nostru auto creşte şi se înnoieşte
constant. Folosim camioane MAN și

autoutilitare Mercedes, Volkswagen
şi Ford.

Pe ce segmente de clienți
așteptați creșteri în perioada
următoare? 

Dacă, înainte de criză livrările între
companii (B2B) și cele către
persoane fizice (B2C) erau relativ
echilibrate și reprezentau proporții
egale (50%), din martie până în
iunie, segmentul B2C a crescut
exploziv, ajungând să reprezinte
până la 80% din livrări. În prezent,
lucrurile s-au normalizat, zona B2C
ajungând la 55% și plasându-se doar
puțin deasupra segmentului B2B.

Sunteți implicat activ în
Romanian Business Leaders.
Cum vedeți evoluția
antreprenoriatului în țara
noastră, ținând cont de nivelul
nostru de acum și de nivelul 
la care au ajuns statele 
din Europa Centrală?

Chiar dacă traversăm o criză,
antreprenoriatul rămâne în
continuare, în opinia mea, cheia
evoluției economiei românești.
Industria de curierat este cel mai bun
exemplu în ceea ce privește efectele
inițiativelor private mici, la început,
pentru un sector. Inițiativa privată
naște competiție, competiția duce la
dezvoltare și la rafinarea ofertei,
competiția forțează creșterea know-
how-ului iar know-howul înseamnă
evoluție. Antreprenorii sunt rotițe ale
unui mecanism care poate duce
România din punctul A în punctul B.
Chiar dacă, pe fondul crizei, vom
vedea un recul sau stagnarea
mediului antreprenorial românesc –
sunt business-uri care se vor închide
dar sunt business-uri care se vor
naște – pe termen mediu și lung cred
că numărul antreprenorilor români va
continua să crească. 
În același timp, trebuie spus și că
România rămâne o ţară plină de
oportunităţi deoarece România este,
din păcate, o ţară plină de lipsuri.

Criza a însemnat 
și un test al
maturității și
coeziunii echipei
noastre, un test al
relației pe care am
construit-o în
peste 20 de ani 
cu furnizorii 
și clienții noștri.

Chiar dacă
traversăm o criză,
antreprenoriatul
rămâne în
continuare, în
opinia mea, cheia
evoluției economiei
românești.
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Ne distingem prin competențele
noastre profesionale, materiale
și teritoriale
Interviu cu Cristina Cornaci, Fondatorul companiei Avestis International SRL

Avestis International asigură servicii
integrate în sectorul de recuperare a
bunurilor și creanțelor, acordând
consultanță și oferind reprezentare
juridică în litigii. Cum sunteți organizați
în prezent?

Societatea noastră a inserat pe piața de
profil un nou concept care întrunește
servicii de recuperare a creanțelor și a
bunurilor, printr-un sistem integrat pe care
l-am perfecționat de-a lungul timpului. În
prezent, printre clienții noștri se regăsesc
societăți de leasing și instituții de credit care
dețin o cotă importantă de piață, dar și
societăți din diferite domenii de activitate,
inclusiv societăți de recuperare creanțe care
ne solicită serviciile pe segmente punctuale
de activitate.
Pentru noi este foarte important să ducem
la îndeplinire în termene cât mai scurte
toate obiectivele încredințate de clienții
noștri, acordând o atenție deosebită
resurselor alocate, astfel încât să găsim un
echilibru optim între costurile suportate de
client și atingerea cu promptitudine a
scopurilor urmărite de clienții noștri.
Compania noastră este structurată pe trei
departamente principale, aflate într-o
permanentă interdependență, care dau
naștere unui sistem unitar, complet și
complex: departamentul
recuperări/reposesii, departamentul
recuperare creanțe și departamentul litigii.
Activitatea de recuperare sau reposesie a
bunurilor este principalul nostru atu, fiind
fundamentul dezvoltării acestui business.
Ne distingem prin competențele noastre
profesionale, materiale și teritoriale

întrucât, oriunde s-ar afla un bun mobil, noi
suntem capabili să îl identificăm și să îl
recuperăm.
În acțiunile întreprinse pe segmentul de
recuperare a bunurilor am experimentat și
ne-am confruntat cu situații unice, câteodată
excepționale, pe care le-am gestionat astfel
încât să obținem rezultatele dorite și,
bineînțeles, cele mai profitabile. Resursele de
care dispunem pentru activitatea de
recuperare sunt vaste și apelăm la toate
mijloacele legale pentru îndeplinirea
sarcinilor pentru care suntem mandatați.
Departamentul de reposesie a bunurilor sau
de ridicare a bunurilor sechestrate în
vederea valorificării, este alcătuit din
consilieri juridici cu responsabilitate pe toate
zonele din țară, oferind acoperire completă
pe toate zonele existente, atât pe teritoriul
României, cât și în afara acestuia.
Capacitatea noastră de a forma legături a
condus la formarea unei extinse rețele de
colaboratori, responsabilitatea
suprapunându-se pe competența teritorială a
Curților de Apel.
Recuperarea creanțelor este un proces
minuțios care survine activității de
recuperare a bunurilor ce fac obiectul
contractelor de leasing reziliate, o activitate
conexă pentru care avem pregătită o echipă
de avocați și consilieri juridici specializată în
domeniu. 
Soluționarea pe cale amiabilă a acestor
situații își are și aici importanța și întâietatea,
întrucât milităm pentru identificarea
soluțiilor optime și mai puțin costisitoare atât
pentru creditori, cât și pentru debitori,
încurajând încheierea angajamentelor de
plată, oferind, cu acordul creditorilor,

înțelegere financiară, precum și reduceri ale
debitelor datorate de către debitori.
În încercarea debitorilor de a testa lumea
juridicului, prin implicarea lor activă în
această dimensiune care se soldează în final
cu stabilirea adevărului și a corectitudinii, am
pus bazele Departamentului de litigii care
are ca scop instrumentarea dosarelor în
cadrul tuturor instanțelor de judecată din
țară. Departamentul litigii este format din
consilieri juridici și avocați specializați pe
acest segment de activitate, care
administrează în prezent dosare active pe
rolul tuturor instanțelor din țară, pe
procedura executării silite (contestații la
executare), acțiuni în pretenții, dosare ce
tratează diverse etape din procedura
insolvenței, dosare în care s-au formulat
plângeri penale, diverse proceduri speciale
civile dar și acțiuni pe dreptul comun
(reziliere contract, clauze abuzive, nulitate
contract, obligația de a face etc).

Cu ce profesioniști în domeniu
colaborează societatea AvESTIS?
(avocați, executori judecătorești,
contabili, evaluatori,  detectivi, etc.)?

În ceea ce privește procedura executării
silite, colaborăm cu executori judecătorești
din circumscripția tuturor curților de apel
din țară și, de-a lungul timpului, am avut
împreună foarte multe realizări pe acest
segment al reposesiilor de bunuri,
recuperărilor de creanțe ori de bunuri
sechestrate. Aceasta deoarece, încă de la
începutul colaborărilor, am pus la punct o
procedură de lucru foarte organizată, iar
procedurile execuționale pe care le urmărim
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au fost și sunt în continuare
instrumentate minuțios și cu
celeritate.
Colaborăm, de asemenea, cu experți
tehnici judiciari pentru realizarea
expertizelor tehnice, în principal cele
care au ca obiectiv evaluarea
bunurilor mobile/ imobile asupra
cărora ne concentrăm în cursul
urmăririi silite.
Nu în ultimul rând, practicienii în
insolvență sunt profesioniștii alături
de care lucrăm atunci când debitorii
intră în procedura insolvenței ca
urmare a dificultăților financiare cu
care se confruntă.
Avem în echipa noastră avocați care
realizează cu succes reprezentarea
juridică a clienților, cu o bogată
experiență și cu o pregătire
profesională deosebită, precum și
experți contabili care ne asistă pe
toate proiectele în derulare,
nominalizându-i totodată ca și
experți consilieri în cadrul
expertizelor contabile judiciare
dispuse de instanțele judecătorești.

În ce orașe / regiuni din țară aveți
mai multe dosare? Ce tipuri de
dosare predomină? 

Așa cum am menționat mai sus,
acoperim toate regiunile țării și nu
putem indica regiuni unde avem mai
multe dosare, deoarece activitatea
noastră este una extrem de dinamică
și concentrația de dosare pe zone
fluctuează foarte mult. Este
important să răspundem eficient și
transparent solicitărilor clienților
noștri, prin atenția deosebită
acordată fiecărui dosar și avem grijă
să oferim cele mai optime soluții în
atribuțiile pentru care suntem
mandatați.   
Privitor la tipologia dosarelor,
precizăm că predomină contractele
de leasing având ca obiect
autovehicule, urmate apoi de
dosarele unde avem echipamente și
utilaje agricole, cele cu echipamente
tehnologice și, nu în ultimul rând
contractele de leasing imobiliar însă
acestea sunt, în general, puține pe

piață. De asemenea, o cotă foarte
importantă în activitatea noastră o
reprezintă creanțele provenind din
contractele de credit negarantate.
Deși, generic vorbind, creanțele
neperformante provin în cea mai
mare parte din contracte de credit
sau de leasing, noi asigurăm cu
succes și recuperarea creanțelor
provenite din contractele comerciale
sau din orice alte tipuri de contracte. 
Creanțele provenite din contracte
încheiate între profesioniști ridică o
problematică și o procedură diferită
față de leasing și credit, deoarece
mediul de afaceri nu beneficiază de
o cultură care să încurajeze
respectarea unor valori morale și un
comportament etic în relația de
afaceri, lucru care creează perturbări
majore circuitului economic.
Clienților noștri din sfera producției
și a serviciilor, le acordăm suport nu
numai în cazul recuperării creanțelor
dar și în ceea ce privește relația
acestora cu furnizorii, angajații sau
alți terți. 

Soluționarea pe
cale amiabilă a
dosarelor
reprezintă o
prioritate pentru
noi și alocăm
resurse, atenție și
dedicație deplină
pentru realizarea
acestui deziderat.

Mediul de afaceri nu
beneficiază de o cultură
care să încurajeze
respectarea unor valori
morale și un
comportament etic în
relația de afaceri, lucru care
creează perturbări majore
circuitului economic.
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Care sunt etapele principale pentru
soluționarea pe cale amiabilă a unui
dosar ce presupune recuperarea
creanțelor?  

În primul rând, menționăm că soluționarea
pe cale amiabilă a dosarelor reprezintă o
prioritate pentru noi și alocăm resurse,
atenție și dedicație deplină pentru
realizarea acestui deziderat. Suntem de
părere că cel mai important lucru în
rezolvarea amiabilă a dosarelor este
reprezentat de contactul direct cu debitorii,
în mod constant, până la realizarea
obiectivelor propuse.
Contactul direct cu debitorul se dovedește,
în cele mai multe cazuri, extrem de eficient,
întrucât procedurile judiciare de recuperare
presupun costuri ridicate atât pentru
creditori, cât și pentru debitori, și perioade
de soluționare foarte lungi.
În situația în care nu reușim recuperarea pe
cale amiabilă a creanței, trecem la
procedurile judiciare specifice, prin
intermediul avocaților cu care colaborăm,
specializați pe acest segment de activitate.

Nicio executare nu poate începe până
când executorul judecătoresc nu obține
o încuviințare din partea instanței. Cum
apreciați activitatea instanțelor de
judecată și perioada de timp în care se
soluționează astfel de dosare?

Încuviințarea executării silite este, conform
Codului de procedură civilă, o procedură
formală prin care instanța de executare este
chemată să verifice câteva aspecte legate
de acuratețea începerii procedurii
execuționale: existența unui titlu
executoriu, competența executorului
judecătoresc, justificarea unei creanțe, etc.
Cererea formulată de executorul
judecătoresc trebuie soluționată fără citarea
părților, în decurs de 7 zile de la
înregistrarea dosarului, iar motivarea
hotărârii trebuie să fie efectuată în maxim 7
zile.
De cele mai multe ori, termenele
procedurale sunt respectate. Există o serie
de instanțe mai aglomerate din țară, unde
executorii se văd nevoiți să aștepte o
perioadă mai lungă pentru comunicarea
încheierilor de încuviințare, dar sunt cazuri
izolate.

Chiar și pe perioada stării de urgență,
instanțele au continuat soluționarea acestor
cereri, ce au fost exceptate de la măsura
suspendării judecării cauzelor civile.

Având în vedere criza economică
iminentă, este de așteptat o creștere a
numărului de dosare de executare silită,
inclusiv popriri, pentru persoane fizice și
persoane juridice. Ce lecții au învățat
specialiștii în colectarea creanțelor 
din criza anilor 2009-2010?

În general, etapele și pașii pe care îi
parcurgem sunt aceleași însă putem spune
că am învățat să acordăm mai multă atenție
etapei amiabile de recuperare a creanțelor
și a bunurilor, deoarece procedurile
judiciare sunt, în general, greoaie și
generează costuri destul de ridicate pentru
clienții noștri.
Soluționarea litigiilor continuă să fie o
problemă destul de spinoasă, în sensul că
acestea se derulează uneori chiar pe
parcursul mai multor ani, deși Noul Cod de

DESPRE CRISTINA CORNACI

Cristina Cornaci este un profesionist dedicat, cu o experiență antreprenorială de peste 20
de ani, care prin compania pe care a fondat-o, avestis international SRl, a implementat un
sistem nou de recuperare integrată a creanțelor, dar și de reposesie a bunurilor mobile
(cum ar fi bunurile de leasing, bunurile mobile și imobile ipotecate, bunurile asupra cărora
sunt instituite măsuri asiguratorii etc.).
lider înnăscut, își canalizează în permanență întreaga energie pentru atingerea unor
criterii de performanță cât mai ridicate, impunând compania pe care o conduce în topul
societăților specializate în recuperarea creanțelor și a bunurilor. 
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Procedură Civilă care a intrat în
vigoare în anul 2013 a inclus
prevederi care să permită
instanțelor judecarea cauzelor cu
celeritate, cu stabilirea termenelor
de judecată chiar de pe o zi pe alta.
Prevederile acestui cod însă nu s-au
putut implementa întocmai
deoarece sistemul judiciar este
deficitar, instanțele nebeneficiind
nici de personal suficient și nici de
logistica necesară realizării actului
de justiție în condiții optime.

Recuperarea creanțelor datorate
de persoanele juridice ridică
riscuri sporite de neîncasare,
riscuri cauzate de lipsa activelor,
diminuarea fluxului de numerar și
insolvență. Cum a evoluat în
ultimii ani numărul de cazuri unde
nu s-au putut recupera creanțele
deoarece nu s-a reușit
identificarea unor bunuri sau
venituri în patrimoniul
debitorilor?

Da, riscul de insolvabilitate al
debitorilor este extrem de mare, mai
mult de jumătate din numărul
debitorilor neavând venituri sau
bunuri urmăribile. În cazul
persoanelor juridice, contextul
generat de pandemie poate duce la
sincope în desfășurarea activității,
întreruperea fluxului de numerar și
în final imposibilitatea achitării
creanțelor la scadență. În cazul
persoanelor fizice însă, acestea de
multe ori își creează propria stare de
insolvabilitate în scopul eludării
obligațiilor financiare.
Chiar dacă și persoanele fizice se
confruntă cu lipsa veniturilor
generată de șomaj, aceasta însă este
doar o etapă ce poate fi surmontată
în viitor. Prin urmare, milităm pentru
un grad sporit de responsabilitate
financiară, accesarea cu prudență a
creditelor astfel încât gradul de
îndatorare să nu fie foarte mare, iar
atunci când deja se ajunge la etapa
executării silite debitorii să fie
conștienți că nu pot nega la nesfârșit
obligația de rambursare.

Ce-i sfătuiți pe antreprenorii
români care au avut contracte cu
firme și consumatori care nu-și
mai achită obligațiile
contractuale? Cum pot fi
prevenite astfel de situații?

Pentru a putea fi recuperat
prejudiciul cauzat de nerespectarea
obligațiilor contractuale, este
imperios necesar ca societățile
creditoare să ia măsuri prompte, în
sensul de a încredința dosarele
societăților de recuperare într-un
termen cât mai scurt pentru a putea
fi evitată creșterea riscului de
insolvabilitate a debitorilor prin
amânarea procedurilor amiabile ori
judiciare.
De asemenea, am sfătuit mereu
antreprenorii ca, la încheierea
contractelor comerciale sau pe
parcursul derulării acestora, când
constată întârzieri la plata facturilor
să obțină din partea partenerilor
contractuali garanții. Fie garanții
persoanele (contracte de fidejusiune/
bilete la ordin avalizate) fie garanții
reale mobiliare (cum ar fi ipoteca
asupra unor autovehicule sau
echipamente tehnologice sau
imobiliare). Existența garanțiilor
sporește gradul de responsabilitate al
debitorilor și reduce riscul
insolvabilității.

Cum apreciați concurența
existentă pe acest segment de
piață, al recuperării creanțelor,
având în vedere că a crescut
numărul entităților  ce
desfășoară această activitate,
lista cu toate firmele fiind în
evidența Autorității Naționale
pentru Protecția
Consumatorilor?

Concurența este într-adevăr acerbă,
fiecare firmă de recuperare dorind să
își mărească portofoliul. Ne-am
concentrat însă pe calitatea serviciilor
pe care le acordăm, pe fidelizarea
clienților noștri, iar recomandările din
partea clienților existenți ne-au ajutat
să ne extindem. Munca asiduă și

rezultatele foarte bune obținute în
mod constant, reprezintă cartea
noastră de vizită care ne
departajează de competitorii noștri și
ne fac unici.

Camera Deputaților a votat 
în acest an darea în plată, 
cu criterii de impreviziune. 
Cum apreciați aceste modificări
legislative?

Intervenția legiuitorului pe acest
segment a fost decisivă pentru
contractele de credit imobiliare
accesate în monedă străină (în
special francul elvețian).
Impreviziunea însă este o instituție
foarte clar reglementată în Noul Cod
Civil, și considerăm că teoria
impreviziunii putea fi aplicată cu
succes chiar înaintea acestor
modificări legislative, numai că
practica instanțelor judecătorești nu
a fost unitară iar gradul de
subiectivism în soluționarea cauzelor
de către judecători a fost destul de
mare.
Noile modificări legislative sunt
binevenite deoarece conferă criterii
obiective în funcție de care instanțele
urmează să aplice impreviziunea.
Desigur, jurisprudența își va spune
cuvântul și urmărim cu interes
evoluția cauzelor de acest tip, poate
că în câțiva ani vom putea
concluziona cu certitudine care a fost
impactul acestor noi modificări
legislative asupra practicii judiciare.
În final, aș dori să adaug că
obiectivele noastre privesc în primul
rând necesitățile clienților și
adaptarea la rigorile și exigențele
acestora, într-o manieră cât se poate
de transparentă și profesionistă,
având la bază principii care au dus la
îndeplinirea nevoilor clienților noștri,
prin implementarea unor soluții
eficiente și cu implicații financiare
reduse, în scopul îndeplinirii nevoilor
existente și a atingerii obiectivelor
propuse.
A fi bun nu însemnă să fii primul, a fi
bun însemnă să fii unic și inovator în
domeniul tău!

Sistemul judiciar
este deficitar,
instanțele
nebeneficiind nici
de personal
suficient și nici de
logistica necesară
realizării actului de
justiție în condiții
optime.

Am învățat să
acordăm mai
multă atenție
etapei amiabile de
recuperare a
creanțelor și a
bunurilor, deoarece
procedurile
judiciare sunt, în
general, greoaie și
generează costuri
destul de ridicate
pentru clienții
noștri.
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Clientul de produse bio este
educat și așteaptă să cumpere
produse de calitate
Interviu cu Adrian Cadar, Fondator și CEO, Bio Holistic  SRL

Ați înființat compania în 21 mai 2008. 
În ce context ați decis să fondați 
Bio Holistic? Care sunt atuurile
dumneavoastră într-o piață cu un grad
ridicat de competitivitate?

Am decis să fondez compania în momentul
în care am considerat că sunt pregătit să
trec de la munca într-o corporație la
antreprenoriat. Am ales un domeniu la care
mă pricepeam, începusem de prin 2006-2007
să învăț foarte multe despre un mod de
viață sănătos. E important să pornești la
drum într-un domeniu la care te pricepi și îți

place. Acesta este un atu extrem de
important, șansele de reușită sunt mult mai
mari decât dacă pornești o afacere doar
pentru că e un trend în acel segment, dar
fără a cunoaște prea multe despre subiect.
Piața de produse bio este în continuă
creștere, competiția e tot mai acerbă de la
an la an. Noi reușim să ne menținem cota
de piață și să creștem prin faptul că oferim
stabilitate în relația cu partenerii noștri
având deja o vechime în piață, prin
suportul oferit clienților, prin investiții în
platforme digitale. Suntem mereu în
mișcare, dezvoltăm mereu produse noi sub

propriul brand Obio, încheiem anual noi
parteneriate cu noi furnizori. Mărimea
portofoliului și mărcile pe care le
reprezentăm în exclusivitate în România
contează de asemenea foarte mult. Putem
furniza partenerilor noștri aproape tot ce se
poate găsi în piața bio: alimente bio,
detergenți bio, cosmetice bio, suplimente
alimentare bio,  aparaturi pentru un stil de
viață sănătos.

Cum credeți că se va dezvolta acest
sector (distribuția de produse bio),
ținând cont de experiența statelor 
mai dezvoltate?

Suntem încă foarte departe de ceea ce
înseamnă piața bio în țări precum
Germania, Austria, Italia, Franța. Nu știu
dacă vom ajunge noi ca țară vreodată la
nivelul Germaniei, de exemplu, în materie
de produse bio, dar cert este că loc de
creștere există în România și trendul de
creștere se va menține și în următorii ani. 
În țările vestice comerțul tradițional cu
produse bio (magazine specializate) este
extrem de dezvoltat, existând sute de
magazine specializate care sunt
aprovizionate de marii distribuitori de
produse bio. La noi la nivel național nu
avem încă niciun magazin care să fie 100%
bio, așa cum există afară. Sunt câteva
magazine specializate mai mari la nivel
național (puține oricum) care au o gamă
mai variată de produse bio, dar au și alte
produse care nu sunt bio. Probabil în anii
următori vom avea și noi în țară primele
magazine specializate 100% bio. 
Sectorul se va dezvolta cu siguranță, iar
partea de magazine online specializate pe
produse bio va avea o pondere mai
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importantă. și în prezent comerțul
online cu produse bio reprezintă un
procent important din total vânzări,
atât B2C cât și B2B. Marile lanțuri
de retail din comerțul modern au
dezvoltat mult în ultimii doi ani
gama de produse bio, însă aici
trendul merge mai mult spre private
label.

Sunteți certificați ca și
distribuitor de produse 
ecologice de către Ecoinspect,
RO-ECO-008.  Ce rețea de
distribuție aveți?

În prezent distribuim produsele
noastre în magazine naturiste și bio,
drogherii, farmacii și magazine
online. Mai furnizăm de asemenea
produse bio vrac pentru unii
parteneri care activează în domeniul
producției și au nevoie de materie
primă certificată bio.

În 2012 ați dezvoltat propriul
brand de produse ecologice, sub
marca Obio. Prin ce se distinge
acest brand?

Încă de la început am mers pe ideea
de produse premium sub propria
marcă. Clientul de produse bio este
educat, are cunoștințe despre
alimentația sănătoasă și așteaptă 
să cumpere produse de calitate. 
Pe lângă produsele în sine, contează
și experiența clienților cu serviciile
oferite, cu persoanele din spatele
brandului. Iar colegii noștri de la
customer support încearcă să
mențină cât mai ridicată ștacheta 
cu privire la gradul de satisfacție 
al clientului.

Lucrați cu peste 25 de furnizori
din 15 țări, printre aceștia
numărându-se și furnizori din
România. Cum percepeți
interesul producătorilor de
produse bio din țara noastră? 
Ce potențial are această piață?

Din păcate ponderea furnizorilor din
România în portofoliul nostru este

încă destul de mică. Asta pentru că
odată nu avem destui procesatori, și
apoi, cei care există, nu sunt
competitivi. 
Noi exportăm ca și țară materia
prima bio către procesatori mari din
afară, care pe urmă ne vând produse
bio gata de vânzare. Puținii
procesatori care există la noi nu sunt
competitivi pentru că statul nu-i
sprijină la fel cum se întâmplă în
țările vestice, prin subvenții mai
mari. De asemenea, producătorii de
la noi încă au reticență la asociere. 

Cum sprĳiniți producătorii 
locali din sectorul agriculturii
ecologice?

Aici autoritățile ar fi mai în măsură
să ofere un sprijin real
producătorilor locali. Dar și
producătorii locali, așa cum
spuneam și la întrebarea

precedentă, trebuie să înțeleagă că
fără asociere le va fi foarte greu să
se mențină în piață și să fie
competitivi. 
Noi suntem deschiși la negocieri cu
toată lumea, primim frecvent cereri
din partea lor. În primul rând le
oferim vizibilitate în magazinul
nostru de retail online Obio.ro, iar
dacă produsele și prețurile se
dovedesc a avea potențial, listăm
produsele și la distribuție. Lucrăm în
prezent cu 6 producători din
România, dar lista este deschisă. 
Este însă un proces anevoios, mulți
dintre producătorii locali nu au
experiență comercială și nu înțeleg
cum funcționează o vânzare, cum se
face un preț la un produs, de ce este
important un discount, de ce
designul la produse trebuie
schimbat. Facem și educație de
multe ori, și e normal să fie așa,
trebuie să ne ajutăm unii pe alții. 

Producătorii locali
trebuie să înțeleagă
că fără asociere 
le va fi foarte greu
să se mențină 
în piață și să fie
competitivi.

Noi exportăm ca și
țară materia prima
bio către
procesatori mari
din afară, care pe
urmă ne vând
produse bio gata
de vânzare.
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DecorPentruCopii.ro este un proiect 
de sprijin și suport pentru firmele
StartUp, IMM-uri și PFA din toată țara
Interviu cu Alina Ledon, 
Fondator Ledons Service Company și ww.decorpentrucopii.ro

Când ați decis să intrați pe acest
segment de business  - 
producător de mobilă pentru copii ? 
Ce model ați avut?

Producția de mobilier pentru copii a fost
obiectivul nostru de business de la bun
început. Abia se născuse al doilea copil, am
tot studiat piața și am văzut lipsa de oferte
și produse pe plan național. Mobilierul care
se găsea atunci pe piață era importat și de
slabă calitate. Eu, fiind designer de
profesie, îmi doresc pentru copiii mei un
mobilier din lemn masiv, rezistent și care să
fie adaptat la metodologia Montessori. Un
mobilier care încurajează creativitatea și
independența celor mici. Un mobilier
construit la nivelul copilului, astfel încât
acesta își poate lua cărțile și jucăriile și
le pune înapoi la loc, fără ajutorul
unui adult, de exemplu. Un mobilier
confecționat după standardele
europene în vigoare, adică materiale
naturale, colțuri rotunjite, plăcut la
atingere, lacuri și emailuri non-toxice și
certificate pentru copii.  
Eu și tatăl meu, Orlando Ledon, am creat
o mică tâmplărie de lemn, la noi în curte.
El, inginer șef de șantier de drumuri și
poduri, a renunțat la tot pentru a-mi oferi
tot suportul și sprijinul necesar. Împreună
am investit 15.000 de lei, tot ce aveam. Ne-
am cumpărat primele utilaje, tip hobby și
câteva materiale. El se ocupa de partea de
prelucrare a lemnului și de asamblare, iar
eu de partea de finisaj și vopsit. El lucra
ziua, iar eu noaptea, după ce adormeau
copii. Apoi, am cooptat-o și pe mama mea.
Ea a preluat partea de finisaj, iar eu am

putut să mă ocup 100% de partea de
proiectare și de marketing. A fost foarte
greu pentru noi. 
Anul 2018, pentru noi, a fost un total
„experiment”. Am început cu pătuțuri tip
căsuțe si câteva corpuri mici de mobilier.
Am avut o cifră de afaceri de 150.000 lei în
2018 și de 370.000 de lei în 2019. Toți banii
au fost investiți în extinderea atelierului de
mobilă. De la un mic spațiu de 18 mp, ne-
am extins la 96 mp spațiu de lucru. 

În iunie 2019, am primit finanțarea de
44.000 de euro prin programul StartUp
Nation 2018, cu care am reușit să echipăm
întregul atelier cu utilaje profesionale și un
mic uscător de lemn. Abia acum terminăm
anul de implementare. Nu a fost ușor, dar
mulțumită acestui program ne putem
bucura de ce avem. Producția a crescut

semnificativ, de la 5 paturi pe lună, acum
putem face până la 20 paturi, plus alte
corpuri de mobilier. 

Care sunt cele mai mari provocări  
în această industrie, în anul 2020?

Anul 2020 a început mai puțin „furtunos”
pentru noi. Pe perioada stării de urgență am
avut o creștere de aproape 200%,
comparativ cu perioada similară din anul
2019. Nu am putut opri atelierul. Am luat
toate măsurile de prevenție și siguranță atât
pentru angajați cât și pentru client. 
Pentru noi, menținerea forței de muncă a
fost mereu o provocare. Nu prea se găsește

un meseriaș care dorește să lucreze cu
lemn. Prin programul StartUp Nation

suntem obligați să menținem 5
angajați. Noi avem nevoie de mai
mulți și abia reușim să-i menținem
cei 5. În industria mobilei din lemn
trebuie instruire atât pentru

operarea utilajelor cât și pentru
respectarea tuturor standardelor

noastre de finisaj. Cerințele
pentru un produs dedicat

copiilor sunt mai mari, comparativ
cu un alt tip de produs.

Acum ne confruntăm cu cea mai mare
provocare, concurența. Multe magazine
online s-au direcționat către produse
confecționate în țară, lăsând la o parte
produsele importate. Au apărut multe firme
noi de producție de mobilier pentru copii,
toate cu aceleași direcții și obiective.
Discrepanța între prețurile de vânzare se
simte. Clientul, în ziua de astăzi, nu mai caută
un produs de calitate ci un preț mai bun.  
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Aveți mai multe mărci protejate la
OSIM. Cum apreciați concurența
existentă pe această piață, în
România și la nivelul Uniunii
Europene?

Avem brandul protejat la Oficiul de
Stat pentru Invenții și Mărci, iar
aproape toate desenele produselor
sunt protejate la OSIM sau sunt în
curs de a fi protejate. Dar aici în
România nu există educație sau
suficiente cunoștințe despre ce
înseamnă un desen protejat. Pe
clienți nu-i interesează cine are
dreptul de fabricație. Sunt mulți

producători din țară care habar nu
au că încalcă legea de fiecare dată
când reproduce sau comercializează
un produs deja protejat. Chiar dacă
facem notificare și îi anunțăm,
răspunsul lor lasă mult de dorit. 
Eu, nefiind vorbitoare nativă de
limbă română, am apelat de multe
ori la un specialist copywriter pentru
corectarea textelor și mesajelor
folosite pentru descrierea și
promovarea produselor noastre.
Este frustrant atunci când văd alți
producători folosind același text cu
copy-paste, uneori și cu greșelile
mele gramaticale. 

Anul trecut ați lansat
www.decorpentrucopii.ro, o
platformă de vânzări care
reunește peste 20 de producători
de mobilier pentru copii. Cum
decurge colaborarea cu aceste
firme? Care sunt cele mai
solicitate produse? 

Da, DecorPentruCopii.ro este în
acest moment cel mai mare magazin
online cu produse fabricate în
România, dedicat copiilor. Este
rezultatul unei colaborări cu peste
20 de producători din toată țara, nu
doar de mobilier, avem producători
de produse textile și de jucării
pentru copii. Produsele sunt
comercializate sub brandul
producătorului și la prețuri direct de
la producători, fără adaos comercial. 
În acest moment avem 17 branduri
și peste 500 de produse listate pe
site. De la pătuțuri tip căsuțe,
dulapuri, șifoniere, biblioteci,
scăunele și măsuțe, decorațiuni,
textile și accesorii, produse pentru
bebeluși, corturi teepee, salteluțe
de joacă, puffuri, materiale
educaționale și jucării. 
DecorPentruCopii.ro este și site-ul
prin care ne promovăm produsele
noastre, producția proprie. Idea a
pornit în 2018, trebuia să îmi fac
site-ul de prezentare, atunci aveam
doar 5 produse. M-am tot gândit că
dacă o mămică cumpără un pătuț de
la noi, cu siguranță o să aibă nevoie
de lenjerie, accesorii și poate și alte
piese de mobilier pentru camera
copilului. Am început să abordez
diferiți producători prin social
media. Unii au fost deschiși și
interesați de proiect, alții au refuzat
idea din prima, de ce să vândă
produsele lor prin alt site. În acea
perioadă, nu prea era folosit
sistemul de dropshipping. Emag-ul
era singura platformă de vânzări
mari din țară. 
Am avut și am în continuare foarte
multe cereri de colaborare cu
producători din străinătate, dar am
decis să mă bazez doar pe produse
fabricate în România.

Producția a crescut
semnificativ, de la 5
paturi pe lună,
acum putem face
până la 20 paturi,
plus alte corpuri de
mobilier.
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DecorPentruCopii.ro este mai mult
decât o platformă de vânzări, este
un proiect de sprijin și suport
pentru firmele StartUp, IMM-uri și
PFA din toată țara. Noi ne ocupăm
de tot ce înseamnă listarea
produselor pe site (aici intră și
prezentarea produselor, fotografie),
promovare online, relații cu clienții,
vânzare, logistică și servicii
postvânzare. Producătorul se ocupă
doar de producție și de pregătirea
produselor lor pentru a fi
expediate. 
Am avut și am o colaborare
frumoasă și de succes cu câteva
ateliere mici, care au început cu un
singur produs. Iar cu timpul,
mulțumită vânzărilor prin
magazinul DecorPentruCopii.ro, au
crescut cifra lor afaceri, numărul de
angajați, spațiul de lucru și
bineînțeles, gama lor de produse.

Cum vă așteptați să evolueze
acest marketplace, având în
vedere potențialul de creștere 
și experiența statelor mai
dezvoltate?

Pentru anul 2020, aveam în plan
deschiderea primului showroom în
București, cu produsele listate pe
site-ul DecorPentruCopii.ro. Dar
această idee a rămas în standby
până trecem perioada actuală cu
pandemia. Acum ne axăm pe
creșterea vânzărilor online și a
vânzărilor B2B. Recent am terminat

un proiect frumos cu PROVIS –
Centrul Național De Resurse Pentru
Voluntariat și am dotat 3 creșe din
București cu mobilier, în colaborare
cu DGASMB.
Noi suntem deschiși la mai multe
colaborări cu producători din țară.
Orice colaborare va trece printr-o
perioadă de probă și evaluare.
Produsele sunt testate și evaluate
înainte de a fi comercializate. Iar
evaluarea finală este feedback-ul
primit de la clienții noștri.

Unde vă vedeți peste 5 ani, ca
dimensiune a business-ului,
anvergura clienților și
poziționarea în piață?

Mă consider o persoană ambițioasă,
cu vise și planuri mari pentru acest
business. Atelierul de producție va
crește, vrem să trecem de la
mobilier „la comandă” și mini serie,
la producția în serie mari. Să
reducem la maxim termenul de
livrări și să creștem cifra de afaceri.
Vreau să continui pe piața
națională, dar mai mult pe B2B.
Vom începe în curând proceduri
pentru ISO la atelier și ne bazăm pe
alte programe de finanțare pentru o
creștere majoră.
DecorPentruCopii.ro va crește, cu
siguranță. Vreau să deschidem
showroom-ul și vreau să participăm
la târguri internaționale și
bineînțeles, poate peste 5 ani, vom
fi deja pe piața internațională.

Cum găsiţi echilibrul între viaţa
personală şi cea profesională? 
Ce lucruri aduc bucurie în viaţa
dumneavoastră, în afara carierei?

De când am început acest drum
antreprenorial, viața mea personală
s-a limitat la timpul petrecut cu
copiii. La început mergeam cu copii
peste tot, vizite la ateliere, întâlniri
de business, evenimente,
conferințe. Copiii nu au fost un
impediment pentru a putea face
munca mea. Ador să petrec timpul
cu ei. șurubelnița și șuruburile au
fost între primele lor jucării. Ei sunt
sursa mea de inspirație și sunt
primii care testează prototipuri
realizate la atelier.
Atunci când primesc pozele de la
clienți cu camerele amenajate cu
produsele din magazin, este o mare
bucurie pentru mine. Atunci când
văd că se recomandă
DecorPentruCopii.ro prin diverse
grupuri de mămici și copii, este o
mare bucurie pentru mine. Atunci
când văd că ai mei copii sunt
independenți, se bucură de mobilier
și de jucăriile realizate de noi, este o
bucurie pentru mine.

Am avut și am o colaborare frumoasă și de succes cu
câteva ateliere mici, care au început cu un singur
produs. Iar cu timpul, mulțumită vânzărilor prin
magazinul DecorPentruCopii.ro, au crescut cifra lor
afaceri, numărul de angajați, spațiul de lucru și
bineînțeles, gama lor de produse. 
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Multe afaceri se vor reinventa
și au nevoie de consultanță pentru
a regândi strategia de business
Interviu cu Cristina Trelea, Avocat Coordonator, Trelea și Asociații
și Marina Oprea, Managing Partner, SAVVY

Trelea și Asociații și SAvvY oferă servicii
integrate de consultanță pentru
antreprenori. Cum s-a născut ideea
acestui parteneriat?

Marina Oprea: Când comunicarea este
fluidă și treaba iese fără greș înseamnă că
valorile noastre sunt comune. și dacă e așa,
de ce să nu lărgim și baza de clienți?
Serviciile pe care le oferim sunt
complementare și necesare clienților noștri.
Am discutat cu Cristina, am analizat
posibilitățile pe care le oferă acest
parteneriat și am luat decizia să facem
anunțul formal începând cu luna august.
Colaborăm deja de doi ani, timp în care am
avut nenumărate ocazii să ne cunoaștem și
să constatăm că înclinația noastră pentru
soluții practice și eficiente este o constantă
a serviciilor pe care le oferim. 
Cristina Trelea: Atunci când ești față în față
cu un ANTREPRENOR, fie român, fie străin,
ești conștient de calitatea serviciilor tale dar
și de faptul că aceasta este confirmată de
calitatea serviciilor partenerilor tăi pentru
Clientul respectiv. Ca atare, ideea acestui
parteneriat a venit natural, conștientizând
faptul că atunci când recomanzi un
specialist, devii, implicit, responsabil în fața
Clientului respectiv pentru acesta. 

Care sunt cele mai importante repere 
în activitatea dumneavoastră? 
Ce înseamnă parteneriatul Trelea 
și Asociații și SAvvY şi care sunt
principalele arii de expertiză pe care 
le acoperiți?

M.O.: Am ales să formăm acest parteneriat
pentru că avem valori comune, elemente

importante care definesc, atât felul în care
privim relația cu un client, cât și felul cum
alegem să o dezvoltăm, dar și aceleași
principii în construirea echipei și creșterea
portofoliului de clienți. Credem în
profesionalism și transparență, în promisiuni
ținute și în relații pe termen lung.
Serviciile pe care le oferă SAVVY sunt: audit
financiar, audit statutar, contabilitate,
fiscalitate, administrarea resurselor umane,
precum și consultanță privind

managementul financiar, fuziuni, divizări și
accesare fonduri. 
C.T.: M-am orientat către AVOCATURA DE
CONSULTANță PENTRU AFACERI, încă din
anul 1999, iar din anul 2005 am pus bazele
echipei de avocați, echipă care funcționează
și în prezent. Astfel, seriozitatea,
responsabilitatea, empatia și munca făcută
cu drag și cu toată dăruirea, sunt aspecte ce
au fost observate și apreciate de către
Clienții noștri de-a lungul anilor. 

Cristina Trelea, Avocat Coordonator, Trelea și Asociații
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Atunci când un ANTREPRENOR îmi cere
sprijinul profesional, mă străduiesc să-i fiu
de ajutor, în mod concret.
Ca avocați, experiența noastră este vastă:
Drept civil, societar, administrativ, Achiziții
publice și PPP, Dreptul muncii, fiscal,
asigurări, imobiliar/urbanism, transporturi,
GDPR etc.
Ca atare, parteneriatul nostru înseamnă o
echipă de specialiști capabilă să ofere unui
ANTREPRENOR consultanță legală,
financiar-fiscală și contabilă în toate
aspectele pe care le întâlnește în activitatea
sa de zi cu zi, indiferent de tipul activității
pe care o desfășoară. Înseamnă garanția
calității și seriozității oferită de o echipă
care are experiență și care poate consilia în
orice tip de proiect.

Din ce sectoare economice provin
clienții dumneavoastră? Ce alte industrii
/ domenii au potențial de creștere, în
sensul că vor avea nevoie de serviciile
dumneavoastră?

M.O.: Savvy este pe piață din 2005, iar în
cei 15 ani de experiență, am administrat
peste 2000 de conturi și proiecte, am luat
contact cu multe sectoare de business și,
evident, am dobândit o experiență bogată.
Ne plac provocările și, de fiecare dată, am
căutat să găsim soluții.
C.T.: Portofoliul de Clienți include societăţi
române şi străine, pe acţiuni şi cu
răspundere limitată, multinaţionale, ce
activează în domenii precum: transportul
internaţional de mărfuri, transport
persoane, servicii, industrie, administrație
publică. 
Activând într-o  economie de piață foarte
activă, ANTREPRENORUL român a
conștientizat faptul că o afacere are șanse
reale de succes dacă are alături o echipă cu
experiență și dedicată. Un avocat de
consultanță sau un expert contabil sau
auditor este un partener necesar, este un
„must have” pentru reușita oricărei forme
de activitate antreprenorială. Orice vrei să
faci, trebuie să știi, mai întâi CUM! Acesta
este momentul în care trebuie să contactezi
o echipă de profesioniști, care să te ajute să
primești răspunsurile de care ai nevoie în
luarea oricărei decizii de business!
Ca atare, oricine desfășoară azi o activitate
economică, pentru diminuarea riscurilor

inerente, trebuie să apeleze la astfel de
profesioniști.
Potențial de creștere se întrevede în
agricultură, comerțul online, industria
alimentară și producție, în general,
determinată de relocalizare/deglobalizare
pentru acele industrii vulnerabilizate prin
contextul mondial creat în cursul acestui
an. Contextul creat va genera apariția de
noi tipuri de servicii adecvate noii
paradigme.

Cum vă motivați echipa? Pe ce abilități
puneți accent atunci când luați în
considerare recrutarea de noi
colaboratori?

M.O.: Lucrăm cu oameni și pentru oameni.
Echipa este cea care dă stabilitate activității
noastre, investim în oameni pentru a oferi
servicii de calitate. Cultura noastră
organizațională pune accent pe dezvoltarea
angajaților prin pachete de compensații și
beneficii adaptate. Căutăm persoane
pregătite profesional, care dețin abilități de
comunicare,  dornice de cunoaștere, care

cred în valoarea unei echipe și sunt
orientate către rezultate. 
C.T.: Echipa este familie, fiecare membru al
echipei devine parte din aceasta. Condiția
de bază este să-ți placă ceea ce faci, astfel
încât să o faci cu drag, cu dăruire și cu
responsabilitate. Când lucrezi înconjurată
de persoane care zâmbesc, care se implică
cu toată puterea în identificare unei soluții
la o situație dată, aceasta îți dă forță,
încredere și, implicit, rezultate bune. 

Cum au evoluat cerințele clienților 
și complexitatea dosarelor la care ați
lucrat, în ultimii ani? 

M.O.: Clienții conștientizează tot mai mult
importanța faptului de a avea alături o
echipă proactivă și pregătită. În mod natural
am venit în întâmpinarea cerințelor lor,
devenind “parteneri internalizați”, oferind
suportul nostru permanent. 
Un alt aspect pe care ne-am focusat, având
în vedere situația economică și implicațiile
COVID -19, a fost oferirea informațiilor “just
in time”, dar și “just in case”, ajutând astfel

Marina Oprea, Managing Partner, SAvvY
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clienții să facă față schimbărilor. 
În prezent, ne confruntăm cu o nouă
provocare -  impactul pe care îl are și
va continua să îl aibă pandemia
asupra mediului de afaceri. Mă bucur
să spun că echipa s-a adaptat din
mers noilor condiții de muncă, am
regândit relațiile cu clienții, asigurând
stabilitate pentru echipă și parteneri.
Toată echipa este dedicată găsirii de
soluții.
C.T.: Pe măsura experienței
profesionale dobândite! A crescut
numărul de cereri de consultanță
pentru preîntâmpinarea
problemelor, ni se solicită opinii
legale pentru a ajuta
ANTREPRENORUL să ia o decizie în
cunoștință de cauză. 
Complexitatea cerințelor și a
dosarelor a crescut, purtându-ne
prin analize comparative între
legislația europeană și cea
autohtonă, litigii privind contracte
internaționale,  concurență neloială,
litigii derivate din starea de
insolvență provocată/indusă de
contracte de credit, negocieri
cesiune creanțe bancare etc.

Cât de mult ar contribui 
la celeritatea proceselor
informatizarea instanțelor 
de judecată?

M.O.: Sistemul public, în special,
trebuie adaptat acestor vremuri.
Distanța dintre cei doi jucători,
public și privat, trebuie să se
diminueze, pentru a avea o
înțelegere comună. Vom putea vorbi
concret despre informatizare în
acest domeniu doar înțelegând noua
direcție a revoluției IT.
C.T.: Evident că este mai simplu și
mai puțin costisitor să ai acces direct
la tot conținutul dosarului on-line,
astfel încât să eviți timpul pierdut
pentru deplasare, așteptare,
redactare diverse cereri etc. Este
mai productiv și astfel ne putem
concentra pe aspecte de
substanță/de fond. Altfel, termenele
procedurale rămân aceleași, fiind
stabilite prin lege.

La această dată, viteza de
soluționare a cererilor inițiate de
societăți în România este una
rapidă/bună, comparativ cu cea din
alte țări europene. Spre exemplu, în
Italia, soluționarea unor astfel de
cereri durează mult mai mult timp
decât în România.

Este de așteptat ca numărul
societăților care apelează la
procedura insolvenței să
crească, în următoarea perioadă.
Împărtășiți această prognoză? 
În ce domenii vom avea mai
multe insolvențe?

M.O.: Insolvența poate fi o soluție pe
termen scurt, însă economia nu va
mai fi relansată în forma cunoscută
anterior pandemiei, ca atare,
consider necesare reorganizările de
business, regândirea  bugetelor, a
schemelor de personal, a strategiei
managementului, pentru a evita
intrarea în insolvență.
Domeniile cele mai afectate vor fi

turismul, HORECA, domeniul sportiv
și producția, dar efectele negative
vor putea fi diminuate, dacă
guvernul va veni cu măsuri adecvate
și la timp. 
C.T.: Nu trebuie să ignorăm faptul că
insolvența este o ”haină bună pentru
vremea rea” pentru acele afaceri
care rămân fără lichidități și au
nevoie de o gură de aer dinspre
creditori. Insolvența înseamnă
concordat preventiv, reorganizare de
activitate, nu doar faliment și
lichidarea activului pentru
acoperirea pasivului. 
Un consultant cu experiență îți dă
certitudinea că poți trece printr-o
astfel de procedură și să revii în
activitate, ieșind din starea de
insolvență.
De asemenea, trebuie avut în vedere
faptul că insolvența, ca faliment cu
lichidarea activului pentru
acoperirea pasivului, este și un mod
de curățare a datoriilor, care îți dă,
ție, ca ANTREPRENOR, posibilitatea
unui nou început.

Parteneriatul
nostru înseamnă 
o echipă de
specialiști capabilă
să ofere unui
ANTREPRENOR
consultanță legală,
financiar-fiscală și
contabilă în toate
aspectele pe care 
le întâlnește în
activitatea sa de zi
cu zi, indiferent de
tipul activității pe
care o desfășoară.
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Cum vedeți următorii cinci ani de
activitate, ca profesioniști?

M.O.: Să oferim calitate clienților
noștri, să investim în echipă, să fim
recunoscuți și recomandați de clienți
pentru calitatea serviciilor, a
soluțiilor personalizate oferite, dar și
pentru abordarea directă, sinceră și
profund umană.
știm să aplicăm eficient cunoștințele
noastre, în funcție de nevoia
clienților. We Know How este
Motto-ul nostru. 
C.T.: ”Responsabilitate Pentru
Excelență” este sintagma ce o
transmitem către Clienți și care ne
determină să tratăm cu aceeași
atenție toate situațiile pentru care
trebuie să identificăm soluții.
Dimensiunea portofoliului,
anvergura clienților și poziționarea
în piață vor fi direct proporționale cu
capacitatea de a rămâne
responsabili pentru excelența
lucrărilor și, implicit, a rezultatelor.

Cum apreciați nivelul actual al
fiscalității din țara noastră? 
Care considerați că sunt zonele
unde s-ar putea reduce
fiscalitatea și domeniile care au
un potențial ridicat de colectare?

M.O.: Deşi fiscalitatea din România
este una medie spre mică,
comparativ cu cea înregistrată de
ţările din Uniunea Europeană, gradul
de colectare a taxelor in România
este redus, iar administrarea
obligaţiilor fiscale poate fi
considerată ca ineficientă. În plus, se
estimează că economia subterană
încă înregistrează valori însemnate.
Raportul general dintre veniturile
fiscale și PIB din România este
inferior, și ne așteptăm ca în
perioada următoare să fie luate
măsuri suplimentare în vederea
colectării veniturilor la bugetul de
stat.
În primele șase luni ale anului 2020,
execuția bugetului general
consolidat a înregistrat un deficit de
45,17 miliarde lei (4,17% din PIB).

Jumătate din deficit, respectiv 23,04
miliarde lei (2,13% din PIB) este
generat de sumele lăsate în mediul
economic prin facilitățile fiscale și
cheltuieli excepționale adoptate
pentru combaterea efectelor
epidemiei de COVID-19.
În prezent, există o impozitare
excesivă a salariilor, România fiind
în top la această categorie. Având în
vedere nivelul salariului minim în
țara noastră, considerăm că este
necesară o dimininuare a taxelor în
această zonă.  
C.T.: Subscriu punctului de vedere
exprimat de Marina, pe acest
aspect. Azi, fiscalitatea este direct
proporțională cu capacitatea
noastră de a înțelege faptul că
STATUL funcționează în baza unui
buget la care fiecare trebuie să-și
aducă contribuția, pe măsura
venitului realizat. Vrem sănătate,
vrem învățământ de calitate, vrem
infrastructură, dar vrem și amnistii
fiscale! Sistemul nu poate funcționa
astfel!

Foarte mulți antreprenori
români aflați la început de drum
își supraestimează încasările și
subestimează cheltuielile.
Totodată, nu își promovează
suficient produsul realizat sau
serviciul oferit, nu analizează
riguros segmentul de piață în
care activează (concurența) și
nu au o strategie adecvată de
marketing. Cu ce veniți în
sprĳinul acestora?

M.O.: Toți antreprenorii, nu doar
cei aflați la început de drum, pot
subestima informațiile financiare cu
impact direct în activitatea lor.
Vorbim de două aspecte -  pot
exista informații corect sau incorect
înregistrate, la care se adaugă lipsa
rapoartelor, în formă vizuală, care
pot duce la concluzii și decizii
eronate pentru afacerea lor; pentru
uz intern, clienții noștri primesc
lunar rapoarte din care își pot
extrage informații privind evoluția
business-ului. 

Ne așteptăm ca în
perioada
următoare să fie
luate măsuri
suplimentare în
vederea colectării
veniturilor la
bugetul de stat.

Dezvoltăm în
permanență soluții
noi, folosim softuri
de analiză și
interpretare 
a datelor financiare
(business
intelligence 
& data analytics). 
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Pentru că vorbim de antreprenori,
dezvoltăm un nou serviciu care să-i sprijine,
dar despre asta cu altă ocazie.
C.T.: Cu know-how! Un client italian care, la
vîrsta de 75 ani de ani, dimineața era la
fabrică înaintea angajaților și pleca după
aceștia spunea că – dacă vrei să ai succes,
trebuie să-ți iei afacerea în căsătorie. Nu
poți ști totul referitor la modul de
desfășurare a unei afaceri, nu poți acționa
cum vrei, ci, trebuie să știi să identifici și să
ai încredere în partenerii/profesioniștii
potriviți. 

Cum apreciaţi condiţiile oferite
investitorilor români şi străini 
de către administraţia locală 
şi de către Executiv?

M.O.: Deși există facilități fiscale în
România, atât pentru investitori străini, cât
și români (ex: impozitarea
microîntreprinderilor cu o cotă de maxim
3%, respectiv 1%), birocrația și mediul fiscal
incert și impredictibil sunt impedimente
care influențează negativ investițiile. 
C.T.: HAOTICE. Ne lipsește abordarea
coerentă și consecventă. Ne lipsește
perseverența. În consecință,
ANTREPRENORII sunt obligați să acționeze
în salturi, obligați să dea atenție echilibrului
și nu perspectivei de dezvoltare a afacerii
lor.

În momentul de față, în țara noastră
sunt în vigoare  peste 16.000 de acte
normative. Cum comentați desele
modificări ale Codului Fiscal adoptate 
de ultimele guverne? Ce reacții au
avut / au clienții când văd aceste
schimbări?

M.O.: Majoritatea contribuabililor, inclusiv
clienții noștri, consideră că incertitudinea
fiscală din România este determinată de
modificările excesive ale legislației –
schimbări dese, fără analize de impact, fără
a fi luate în calcul opiniile mediului de
afaceri. Inclusiv facilitățile fiscale
promovate de stat, așa cum sunt
implementate la noi – legislație
interpretabilă, fără norme de aplicare,
deseori nu sunt aplicate de contribuabili,
deoarece nu există certitudine cu privire la
modul de implementare. 

Caracterul interpretabil al legislației și
interpretarea inconsecventă între
reprezentanții autorităților este un alt
factor important care determină
incertitudinea fiscală din România. Într-un
mediu impredictibil este greu, uneori
imposibil, să faci previziuni asupra
investițiilor efectuate. 
C.T.: Există o lege care reglementează
tehnica actelor legislative și care stabilește
cum și care sunt condițiile care trebuie
respectate pentru modificarea sau
adoptarea unui act normativ. Dacă această
lege ar fi respectată, cu siguranță,
ANTREPRENORII ar beneficia de mai multă
stabilitate pentru dezvoltarea și
implementarea planurilor de afaceri.
Reacțiile Clienților sunt diferite – de la
indiferență, saturație, la atenție excesivă.

Legislația pentru prevenirea și
combaterea spălării banilor a fost
modificată recent. În ce mod vă ajutați
clienții să înțeleagă aceste
modificări?

M.O.: Avem discuții legate de armonizarea
legislației cu Directivele Europene și
asistăm clienții noști în implementarea
procedurilor. Suntem parte din Uniunea
Europeană și este normal să ne aliniem
criteriilor agreate.
C.T.: Un alt – MUST DO, împovărător, dar
suntem aici să oferim sprijin
ANTREPRENORILOR. Am pregătit pentru
clienții noștri proceduri interne de
cunoaștere a clientelei care să cuprindă
modificările legislative respective.

Cum percepeţi apetitul investiţional 
al clienţilor dumneavoastră 
în aceste vremuri tumultoase, 
marcate de pandemie?

M.O.: Dacă până acum puteam afirma că
indiferent de ce se va întâmpla lumea nu se
oprește în loc, acum, după ce am trăit cu
toții la nivel mondial, lumea chiar s-a oprit
pentru o perioada scurtă, pentru anumite
industrii.
Consider că investitorii vor fi mult mai
interesați în a-și investi banii în noi
tehnologii sau în domenii stabile, cel puțin
pe termen scurt. Multe afaceri se vor
reinventa și au nevoie de consultanță

pentru a regândi strategia de business, 
a accesa fonduri, etc. 
C.T.: Pentru moment, încă vreo lună este
PROHIBIțIE, dar se pregătesc cu atenție și
intensiv pentru deschiderea sezonului!

Acum 20 de ani cele mai puternice
branduri la nivel global aveau o
vechime de peste 100 de ani: General
Electric, British Petroleum si General
Motors. Astăzi în top 10 sunt firme
care nu existau acum 20 de ani. În
2018, UiPath a devenit primul
„unicorn” înfiinţat de antreprenori
români, adică a atins valoarea de un
miliard de dolari. Ultimele estimări
dau pentru această companie o
valoare de 7 miliarde de dolari. Cum va
schimba procesul de digitalizare
atitudinea antreprenorilor și
activitatea companiilor pe care le
conduc?

M.O.: Digitalizarea afacerilor este un aspect
foarte important și va deveni esențial în
viitorul apropiat. Antreprenorii de azi vor
acces la informații financiare și nu numai,
pentru a lua în timp real cele mai bune
decizii de business. Doar fiind informați,
cunoscând impactul financiar al acestor
decizii, având în permanență scenarii
multiple care acoperă o zonă vastă de
posibilități, pot evolua.
Dezvoltăm în permanență soluții noi,
folosim softuri de analiză și interpretare a
datelor financiare (business intelligence 
& data analytics). 
C.T.: Digitalizarea a schimbat deja
atitudinea antreprenorilor, pentru fiecare
într-o anumită măsură. Toți am
conștientizat impactul tehnologiei
inteligente/IT asupra vieții de zi cu zi și,
implicit, asupra activității de business,
beneficiile și oportunitățile generate de
aceasta. Fie că discutăm de o adaptare
oarecum forțată la beneficiul digitalizării,
un exemplu fiind munca de acasă impusă
de pandemie, fie de eforturile
antreprenorilor de a-și eficientiza
activitatea prin tehnologizare și
informatizarea procesului de business, un
lucru este cert: digitalizarea este aici și va
rămâne, a treia revoluție industrială
prognozată de Alvin Toffler în 
„Al treilea val”.
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România va atrage din ce în ce
mai mulți investitori importanți
în sectorul IT&C
Interviu cu Cristina Dăianu, 
Avocat Partener, Dentons, Coordonator al Ariei de Practică Venture Tech

Aveți o experiență de peste 
15 de ani în domeniul tehnologiei
și al investițiilor cu capital de risc,
precum și în drept societar,
fuziuni și achiziții. Cum vedeți
ultimele tendințe în acest
segment, al start-up-urilor
românesti din domeniul
tehnologiei, având în vedere că
pandemia a grăbit arderea unor
etape, stimulând dezvoltarea mai
rapidă a unor concept precum
fintech, legal tech, Inteligență
Artificială și robotică?

A fost o accelerare incredibilă.
Trebuie să ne gândim că, de la o zi 
la alta, multe companii, dar și
instituții publice și de învățământ, 
au luat hotărârea de a-și desfășura
activitatea „remote”. Unele
companii probabil aveau deja
implementate platforme de lucru 
în acest sens, de exemplu companii
din domeniul IT/software – 
dar într-o proporție covârșitoare -
companiile nu erau pregătite sa aibă
mii de salariați și colaboratori
lucrând online. 
O schimbare s-a sesizat și în
domeniul instituțiilor publice. De la
regula depunerii de cereri pe suport
hârtie, anumite cereri și raportări 
au putut fi depuse online. 
În ceea ce privește comerțul online,
pandemia a oferit acestuia
oportunitatea de a-și lua revanșa
față de comerțul tradițional. 
Conceptul de semnătură digitală,
semnare la distanță, adunare

generală a asociaților prin video sau
teleconferință, erau chestiuni izolate
dar care au devenit o realitate în
ultimele luni. Prin urmare, asistăm la
o nouă dinamică a realității
tradiționale și la o migrare a
modelelor de business către spațiul
virtual, aspect care se va menține
probabil și în viitor. 
Domeniul tehnologic era, și înainte
de aceasta perioadă, un sector în
plină efervescență în România și cu
un potențial de creștere fenomenal.
Prin urmare, nu uimește, entu -
ziasmul și numărul startup-urilor din
zona technology. Investițiile de
început sunt mici comparabil cu alte
domenii. De asemenea, exemplele
unor businessuri de succes, creează
o adevărată „ancoră” și duc la
dezvoltarea acestui sector. Asistăm
de asemenea la formarea unui grup
de investitori specializați în
domeniul tehnologic, care țin sub
radar startup-urile, în căutarea celor
mai creative și inovatoare idei.

Ce le recomandați tinerilor 
care doresc să fondeze o
companie în sectorul IT&C? 
Ce trebuie să facă la început 
și ce greșeli sunt de evitat?

Ca o observație personală, inovarea
(spus mai simplu - o idee nouă, 
care prinde), curajul, o atitudine de
„just do it” și capacitatea de a nu
abandona sunt marca succesului. În
plus, importante sunt și capacitatea
de scalare a businessului, întrucât

afaceri pur locale nu pot fi
dezvoltate fără investiții
considerabile. 
S-a pus de asemenea și întrebarea
dacă este bine să îți faci „ucenicia”
într-o structură consacrată sau să
începi direct o afacere. Deși în
general o experiență într-o
organizație este utilă înainte de a
începe o afacere, în domeniul
tehnologic, cu precădere, sunt mulți
antreprenori foarte tineri, care
optează pentru experiența
antreprenorială, înaintea și în locul
altei experiențe de muncă. 
Este recomandabil ca antreprenorii
să își întocmească un business plan
și să se gândească ce structură de
business doresc să adopte, cum vor
finanța respectivul business și ce
opțiuni ulterioare există. Un
consultant de încredere (de
exemplu, din domeniile juridic,
contabil) poate adăuga o valoare
importantă, atât în faza de „start-up”,
cât și în fazele mai mature ale
companiei (faza de atragere de
capital) și – evident - în cazul unui
exit. Acest lucru este esențial, și
atunci când se urmărește
expansiunea pe piețe internaționale.

Asistăm de
asemenea la
formarea unui
grup de investitori
specializați în
domeniul
tehnologic, care 
țin sub radar
startup-urile, 
în căutarea celor
mai creative și
inovatoare idei.

O societate de avocatură care face parte dintr-o rețea
internațională, precum Dentons, cu birouri în toate
piețele strategice pentru tehnologie și cu un grup
destinat domeniului „Venture Technology” (focusat pe
tehnologie și antreprenoriat) are experiența și resursele
pentru a acorda consultanță unor astfel de societăți.
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O societate de avocatură care face
parte dintr-o rețea internațională,
precum Dentons, cu birouri în toate
piețele strategice pentru tehnologie
și cu un grup destinat domeniului
„Venture Technology” (focusat pe
tehnologie și antreprenoriat) are
experiența și resursele pentru a
acorda consultanță unor astfel de
societăți.  

Cum apreciați atitudinea
antreprenorilor români din IT&C
în privința exportului de bunuri și
servicii/ a expansiunii regionale/
globale, ținând cont de evoluția
statelor mai dezvoltare din
centrul și vestul Europei?

Este teren de recuperat. Romania
este încă la început de drum, dar
avem povești de succes și „unicorni”
care s-au impus pe piață și acestea
sunt extrem de importante pentru
că inspiră și dau curaj unor startup-uri.
Sigur că rata de succes a startup-urilor
este în general una mică
(majoritatea dispar după un an de
activitate), dar important este că 
s-a deschis piața, s-au pus motoarele
în mișcare.  Avem o școală buna de
STEM (Science, Technology,
Engineering, and Mathematics).
Încet dar sigur, ne distanțăm de
imaginea de pură piață de
outsourcing, și începem să inovăm,
să avem un cuvânt de spus.
Fondurile internaționale de VC 
au început să fie interesate și avem
și fonduri locale care s-au specializat
în domeniul startup-urilor.

Divizia de software a Deutsche
Bank anticipează o nouă dublare
a contribuţiei la PIB a sectorul
IT&C din România până în anul
2025, de la 6% la 12%. Cum
apreciați aceste estimări? 
Cât de importante sunt facilitățile
fiscale de care beneficiază
industria, încă din anul 2001?

Este o industrie care a fost
încurajată (de exemplu scutirile de
impozit pe salariile programatorilor,

în anumite condiții), dar totdeauna
se poate face mai mult. și consider
că este esențială susținerea în
domeniul educației și inovației.  

Cum vedeți listarea unor 
start-up-uri digitale românești pe
platforme internaționale  de
crowdfunding? Dar interesul
fondurilor de capital în a intra în
acționariatul acestor companii?

Fondurile internaționale de Venture
Capital  au început să se uite mai
atent la piața locală. Este prezentă
pe piața locală și finanțarea de tip
crowdfunding, dar în general, aceste
modele de funding sunt încă într-un
stadiu incipient - sigur că se discută

despre alte investiții și despre altă
frecvență a tranzacțiilor în Palo Alto
sau în München. Dar, huburile
tehnologice – similare modelului
Silicon Valley - s-au format prin
conglomerarea unor antreprenori 
în aceste zone, care s-au inspirat și
ambiționat reciproc. Pe această
direcție, un exemplu este Clujul 
care vine puternic din urmă și este
printre finaliștii la titlul de
“European Capital of Innovation
2020”. Cred că este o chestiune 
de timp (probabil nu foarte
îndelungat), până când România 
va deveni unul dintre jucătorii
foarte importanți din zonă și va
atrage din ce în ce mai mulți
investitori importanți. 

Fondurile
internaționale 
de VC au început
să fie interesate 
și avem și fonduri
locale care 
s-au specializat 
în domeniul 
startup-urilor.
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Statul trebuie să se axeze mai mult 
pe sectorul privat, generator de valoare
adăugată și creștere economică
Interviu cu Oana Tănăsică, Avocat Titular, Cabinet Avocat TĂNĂSICĂ OANA

Criza socială și economică provocată 
de pandemia COvID-19 ne-a prins total
nepregătiți. Cum apreciați reacția
instituțiilor de stat și măsurile anunțate
pentru sprĳinirea mediului de afaceri?

Fără discuție, criza economică în
desfășurare acum a fost generată de o criză
medicală fără precedent. Era greu pentru
orice stat să fi anticipat ceea ce s-a
întâmplat. Brusc, s-a decis închiderea unor
sectoare economice și reducerea muncii
efective în domenii importante din
economie. Multe locuri de muncă au fost
desființate, s-a implementat munca la
domiciliu, au fost introduse măsuri
de disponibilizare temporară. România prin
instituțiile sale a luat măsuri în vederea
micșorării impactului crizei asupra
economiei, în vederea sprijinirii entităților
private și nu în ultimul rând în vederea
protecției cetățenilor. 
În toată această perioada eu și echipa mea
ne-am consiliat clienții în implementarea
măsurilor de protecție a cash-flow-lui pe
termen scurt și mediu, în aplicarea
beneficiilor privind taxele, impozitele și alte
măsuri din domeniul fiscal, în protecția
angajaților, în relațiile economice și în
vederea obținerii finanțărilor necesare.
Sigur că unele dintre aceste măsuri nu au
fost ușor de implementat și că legiuitorul
putea să prevadă și să remedieze
dificultățile și lipsurile legislative, însă au
fost și beneficii care au adus un sprijin real
și imediat pentru mediul de afaceri. Puteau
fi și altele? Evident că da, începând cu
implementarea timpurie a măsurilor de
relaxare și acordarea posibilității de
funcționare normală a unor întregi sectoare
de activitate și până la sprijinirea efectivă a
agenților economici. 

Așadar, dincolo de măsurile imediate,
corecte, care s-au implementat la nivel
global, România nu a dispus măsuri
convingătoare pentru reducerea
cheltuielilor bugetare sau pentru
diminuarea impactului crizei medicale
asupra economiei. Întreg mediul privat
speră că începând cu anul 2021, după ce se
vor finaliza alegerile locale și parlamentare,
România prin organismele sale să
regândească întreg sistemul administrativ și
să aplice măsuri efective pentru investițiile
și reformele publice care sporesc reziliența
economică.  România trebuie să fie
pregătită mai bine pentru viitor. 

Cum ați reușit să vă adaptați noilor 
condiții de lucru determinate de
distanțarea socială?

Ca avocat specializat în drept comercial și
insolvență, am considerat în cei 17 ani de
activitate că această profesie nu se poate
face ”departe” de beneficiarii serviciilor
noastre, departe de clienți. Am crezut și
cred în interacțiunea efectivă, la birou, cu
actele în față, dintre noi, avocații, clienții
noștri și diferitele instituții la care apelăm.
Desigur că, cel puțin o perioadă, am înlocuit
întâlnirile ”față în față”, cu acelea prin
mijloacele de comunicare la distanță, însă
am știut dintru început că nu se va putea
așa la nesfârșit și am dispus măsuri concrete
de protecție sanitară a noastră și clienților
cu care am intrat în contact. Da,
documentele se pot trimite prin mijloace
electronice, da, cererile pot fi trimise pe
email, însă reorganizările de activitate,
discutarea planurilor de restructurare
operațională, variantele multiple de
soluționare a unor blocaje juridice,
alternativele ținând de dinamica activității

unei firme nu se pot analiza pe chat, pe
webcam sau în absența celor cărora ne
adresăm. Iată de ce, astăzi avem luate
măsuri specifice de prevenire a unei posibile
infectări, însă continuăm să relaționăm
direct cu toți clienții noștri.

În ce mod au fost / sunt afectați clienții
dumneavoastră de această pandemie? 
Din ce sectoare economice provin
clienții care au fost cel mai mult
afectați?

Aproximativ 91% dintre companiile
românești s-au simțit afectate de epidemia
COVID-19, cu un impact total mediu de -
10,2% pentru 2020. Această cifră este în
concordanță cu estimările Comisiei
Europene, care preconizase o scădere de -
7,5%, la nivel comunitar. 
Impactul major a fost asupra tuturor
companiilor care și-au suspendat activitatea
temporar indiferent că au fost din
domeniile HoReCa sau din alte domenii. Mai
puțin impactate au fost companiile care
desfășurau activități în domeniul medical și
în domeniul IT. Dar chiar și în cadrul acestor
companii, ale căror cifre de afaceri au
crescut pe perioada pandemiei, a fost
necesară o regândire a întregului mod de
activitate. 
Clar domeniile HoReCa au fost foarte
afectate. Am clienți din aceste domenii și,
încă din primele zile de pandemie, au
apărut problemele. Am căutat împreună
variante, plecând de la două principii: să
păstrăm locurile de muncă sau să asigurăm
măsuri echivalente de protecție socială și să
adaptăm activitatea în raport de măsurile
de siguranță sanitară impuse prin
prevederile ordonanțelor de urgență
adoptate în această perioadă. 



47septembRie 2020  l

De exemplu, din domeniul
restaurantelor, clienții care au ales
varianta livrărilor la domiciliu au
supraviețuit și și-au continuat
activitatea. Cu toții am înțeles că
traversăm o perioadă atipică și am
încercat să ne adaptăm rapid ei.
Asta am și transmis clienților mei:
”cine se va adapta mai rapid, va
supraviețui acestei perioade”.
În alte situații, am renegociat
contracte, am replanificat strategii,
am încercat prevenirea litigiilor, am
găsit și implementat soluții izvorâte
din legi în vigoare pentru toate
aceste noi situații. Dar pe lângă
munca aplicată atât a noastră ca
avocați, cât și a colectivului clienților
a mai fost ceva: o incredibilă
solidaritate socială. Oamenii au
înțeles dificultățile cu care întreaga
societate s-a confruntat și au

acceptat soluțiile corecte propuse de
noi, de societățile pe care le
reprezentam, pentru deblocarea
raporturilor contractuale. 

Ce poate face un cabinet 
de avocatură pentru a sprĳini 
un client / o firmă în această
perioadă?

Trei lucruri: unul – care era și
anterior acestei perioade, dar care
trebuie păstrat și intensificat cu
orice preț și acum – este păstrarea
contactului direct cu clienții, analiza
efectivă a situațiilor lor
documentare și de personal și
evaluarea concretă, faptică a
resurselor și tendințelor de
dezvoltare. 
al doilea vizează analiza efectelelor
și perspectivelor de ieșire din

această pandemie la nivel general și
ulterior la nivel personal. Alături de
colectivul meu, am avut acces la o
bază de 7.200 de publicații din
întreaga lume. Am citit mult în
această perioadă despre scenariile
pe termen scurt și mediu de
gestionare a afacerilor, am înțeles că
modelele sunt diferite de la o zonă
economică la alta, de la un sistem
social și politic la altul, și că, într-un
fel, nu se pot importa strategii dintr-
un colț în celălalt al lumii. Dacă, de
exemplu, în Singapore accesul într-
un magazin se face doar după ce se
scanează cu telefonul, la intrare, un
cod de bare care să confirme că
deținătorul aparatului este
înregistrat într-o bază națională de
evidență (inclusiv medicală), dacă
acolo fiecare persoană primește
regulat rapoarte dacă s-a deplasat în
locuri unde au fost identificate
persoane bolnave, imaginați-vă că
acest model este imposibil de
aplicat la noi, unde și masca de
protecție este cu greu acceptată în
spații publice. Tiparele sunt altele,
disciplina socială este alta și, de aici,
și rigoarea anteprenorială este
diferită. Însă, ca avocați, avem
obligația să explorăm fiecare ”lume
de informație”, să înțelegem
tipologii diferite și să aplicăm, din
mii de versiuni, pe aceea aptă a
genera clienților noștri plus valoare
și soluții corecte.
al treilea constă în prezentarea unor
planuri specific personalizate. și
avem în vedere pentru fiecare client
următoarele paliere de acțiune:
descoperirea unui nou segment sau
reinventarea parțială sau totală a
afacerii, reinventarea modului de a
ajunge la clienți, parteneriatele,
credit managementul, pârghiile de a
rămâne în contact cu ceilalți clienți /
furnizori, renegocierea contractelor,
implementarea beneficiilor legale și
fiscale acordate, evaluarea de viitor.
Sigur că sunt și cazuri speciale în
care se impun propuneri de
concordat, acorduri cu creditorii 
sau reorganizarea activității în baza
unui plan. 

Avocații au înțeles
că, peste dificul -
tățile cu care se pot
confrunta clienții
și colaboratorii lor, 
ei pot constitui o
oază de echilibru 
și forță, de
moderație, de
gândire strategică
și de chibzuință.
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Care sunt principalele lecții învățate de
avocați în această perioadă?

Să știți că acest corp profesional a fost și
rămâne unul de excepție. Avocații au avut și
ei impactul inevitabil unei asemenea
perioade, dar și-au păstrat calmul
profesional și au generat încredere și
moderație clienților lor. 
știu că nu este ușor să găsești echilibrul în
asemenea vremuri, însă abordarea calmă,
aplicată a problemelor, poate da roade pe
termen mediu și lung. Nu există o singură
soluție, miraculoasă, pe care un avocat să o
ofere clienților săi, ci este nevoie de analiza
unui cumul de variabile care pot genera
planul de măsuri. Avocații au înțeles asta. și
au mai înțeles că, peste dificultățile cu care
se pot confrunta clienții și colaboratorii lor,
ei, avocații pot constitui o oază de echilibru
și forță, de moderație, de gândire strategică
și de chibzuință.

Foarte multe companii private au fost
forțate să facă restructurări, să recurgă
la disponibilizări și la reduceri salariale.
Pe de altă parte, în ultimele luni o serie
de societăți și-au consolidat
departamentul de marketing / vânzări,
pentru a încerca să atragă noi clienți și
au avut o prezență mult mai activă în
mediul online. Cum credeți că va
schimba tehnologia metodele clasice de
lucru ale firmelor?

Aș îndrăzni să vă răspund cu două cuvinte :
prevenție și viziune.
Mediul de afaceri trebuie să își facă atât
evaluări preventive dar și să stabilească
metode inovative de lucru. Nimeni nu poate
avea pretenția ca metodele clasice să fie
păstrate, conservate cu sau fără perioada
aceasta. Pandemia a accelerat procese care
oricum erau în evoluție. Cum se adaptează
companiile? Simplu: intuiesc evoluții și
previn inadaptabiliatea ori viziunile obtuze
de abordare. Cum fac asta? Prin
documentare și informare temeinice. Cum
se realizează asta? Simplu: prin colective de
avocați, auditori, experți contabili și
financiari, etc. care, de la caz la caz, să fie
apți (și competenți) să facă evaluări cinstite.
Da, cinstite, oricât de dureros ar fi rezultatul
întrucât orice plan strategic de viitor trebuie
să aibă la bază realitatea companiei. 

Ce ar trebui să facă Executivul pentru a
sprĳini și mai mult / eficient companiile
românești? 

În primul rând este necesară alocarea de
fonduri pentru investiții. Auzeam zilele
trecute că aproximativ 20 miliarde de lei au
fost dirijați spre capitolul investiții. E bine.
Însă acest proces trebuie continuat. 
Apoi, reforma administrativă – este un
demers necesar si așteptat de mediul de
afaceri, mai ales în contextul în care s-a
produs o scădere a cererii pentru forța de
muncă și a apărut o reducere a salariilor în
termeni nominali pentru o parte din
angajații sectorului privat, pentru că au fost
trimiși în șomaj tehnic. Este nevoie urgentă
de dinamizarea acestor procese. 
În concluzie, un plan de stimulare a
economiei pe termen mediu și lung se
impune pentru anii următori, un plan care
să includă investiții publice, reducerea
cheltuielilor bugetare, măsuri fiscale de
sprijin, reducerea temporară a TVA pentru
anumite sectoare de activitate, sprijin
pentru împrumuturi bancare pentru IMM-

uri, pentru investiții private,  acordarea de
reduceri de impozite pentru majorarea
capitalurilor proprii, șamd.

Cum ați primit implicarea unor companii
și a societății civile în procesul de
susținere a sistemului sanitar (donațiile
în bani și echipamente)?

Vedeți? Iată că ajungem în aceeași 
”cheie” ca mai devreme: sectorul privat a
intervenit (în măsura posibilităților,
desigur) în susținerea sistemului sanitar. 
S-au mobilizat bani și echipamente, s-au
folosit resurse umane și material ”de
suport”. 
Iată de ce spun că, poate, ar fi nevoie ca
statul pe lângă reformele administrative să
se axeze mai mult pe sectorul privat,
generator de valoare adăugată și creștere
economică. și nu numai eu văd lucrurile
astfel. Sunt anteprenori care exprimă
aceleași opinii și care, cumva, dau o linie
de gândire coerentă mediului de afaceri.
Mă bucur să fiu parte din această mare
echipă și să împărtășim aceleași viziuni. 
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E.ON a investit 1,7 miliarde euro 
pentru modernizarea rețelelor 
de distribuție și dezvoltarea 
de soluții energetice
l Acesta este bilanțul celor 15 ani de prezență pe piața de energie din România;

l E.ON a trecut de la statutul de furnizor tradițional de energie 
la cel de companie de soluții energetice orientată spre inovare și digitalizare;

Anul acesta se împlinesc 15 ani de când E.ON şi-
a luat angajamentul de a fi investitor strategic
pe termen lung pe piaţa energetică din
România, prin preluarea fostelor distribuţii de
stat din domeniul gazelor naturale şi energiei
electrice, Distrigaz Nord și Electrica Moldova. 

Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de
distribuţie în vederea creşterii siguranţei şi a
calităţii serviciilor și dezvoltarea de noi soluții și
produse pentru clienți au fost priorităţile E.ON
în decursul acestor ani. 

Portofoliul de clienți a crescut față de anul 2005
cu aproximativ 650.000 și în prezent compania
asigură electricitate şi gaze pentru peste 3,2
milioane de clienți, în mai mult de 3.500 de
localități.  E.ON este primul furnizor integrat,
dar şi primul distribuitor integrat de gaze
naturale şi electricitate din România. 

Obiectivele propuse au fost atinse cu efortul
permanent al celor 6.400 de de angajați,
răsplătind astfel încrederea milioanelor de
clienți din România.

MODERNIZARE șI ExTINDERE
REȚElE

Din 2005, de la intrarea pe piața din România,
au fost modernizați peste 8.290 km de rețea de
gaze naturale (circa 50% din lungimea totală a
rețelei preluată la privatizare) și circa 6.450 km
de rețea de energie electrică. Reţeaua de
distribuţie a gazelor naturale a fost extinsă pe o
lungime de 1.795 km, iar cea a energiei electrice
a fost extinsă pe o lungime de circa 2.350 km,
facilitând racordarea de noi consumatori.
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REȚElE INTElIgENTE

118 staţii de transformare a energiei electrice
din Moldova, din totalul de 133, au fost deja
(total sau parţial) integrate în SCADA. Anul
acesta va fi finalizat un program care
urmăreşte modernizarea și integrarea totală a
13 staţii. În ultimii ani au fost instalate la
consumatori, prin programe de investiţii
succesive în valoare de aproximativ 130 de
milioane de lei, circa 320.000 de contoare
inteligente. Pentru perioada 2019-2028 ţinta
companiei este montarea a aproximativ
397.000 de contoare, valoarea investiţiilor fiind
de circa 126 milioane de lei.

INVESTIȚIIlE CONTINUă

E.ON a investit 1,7 miliarde de euro în
modernizarea rețelelor de gaze naturale și
electricitate din 2005 până în 2019, alți 374
milioane euro fiind alocați pentru perioada
2020-2023.

SOlUȚII șI PRODUSE
SUSTENABIlE

Provocarea majoră a acestor ani a fost
trecerea de la statutul de furnizor tradițional
de energie electrică și gaze naturale la cel de
companie de soluții energetice orientată spre
inovare și digitalizare.

Portofoliul de produse şi servicii pentru
companii și municipalități include, de exemplu,
soluţii de producere a energiei electrice
descentralizată de înaltă eficienţă, precum
cogenerare, trigenerare sau sisteme
fotovoltaice, soluţii de eficienţă energetică
prin iluminat inteligent, bazat pe tehnologia
LED. Pentru clienții rezidențiali am dezvoltat
soluții integrate pentru încălzirea locuinței, de
aer condiționat, de asistență tehnică și
mobilitate electrică. 

PROIECTE DESTINATE
COMUNITăţII

Începând cu anul 2005, E.ON România a
susţinut cu peste 14 milioane de euro
numeroase proiecte de responsabilitate
socială în comunităţile în care îşi desfăşoară
activitatea, numărul total al beneficiarilor
acestor iniţiative ridicându-se la aproximativ
310.000.

CONTRIBUȚIA E.ON lA
ECONOMIA ROMâNIEI

Activitățile economice, inclusiv relațiile cu
furnizorii din diversele sectoare ale
economiei, aduc plus valoare pe multe
paliere, de la contribuția la buget, la
creșterea economică și susținerea de locuri
de muncă în industria orizontală. E.ON a
contribuit la bugetul de stat și bugetele locale
cu 2,3 miliarde de euro  prin taxele şi

impozitele plătite în 15 ani și este un
partener important pentru mai mult de 1.700
de furnizori din România, dintre care 94%
sunt cu capital autohton. 

Companiile fanion ale grupului E.ON 
sunt Delgaz Grid şi E.ON Energie România,
acestea desfăşurând activităţi de distribuţie,
respectiv de furnizare a energiei şi a soluţiilor
energetice pentru circa 3,2 milioane 
de clienţi.
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JTI îN ROMâNIA: AFACERI DE PESTE 1,1 MILIARDE EURO, DIN CARE APROAPE 80% TAXE

Rezultatele din 2020 depind
exclusiv de deciziile politice
Afacerile JTI în România au depășit anul trecut 1,1 miliarde de euro, sumă din care aproape 80%
a încasat statul, sub formă de accize, TVA și alte taxe. Pentru 2020, oficialii companiei estimează
rezultate cel puțin la fel de bune și implicit venituri în creștere la buget, dacă piața neagră a
țigaretelor se va menține la un nivel scăzut, iar legislația va fi predictibilă.

Cifra de afaceri înregistrată de JTI în 2019
pentru cele două entități cu care își
desfășoară activitatea în România, JTI
Trading și JTI Manufacturing, depășește 
5,4 miliarde lei (1,1 miliarde euro), în
creștere cu 12,5% față de anul precedent,
potrivit unui comunicat al companiei. 78%
din cifra de afaceri, și anume 4,2 miliarde lei
reprezintă sume virate la stat: accize, TVA și
alte taxe, în creștere cu 27% față de 2018.   
Profitul celor două entități JTI în 2019 este
de peste 543 milioane lei, în creștere față
de 2018 cu 13,5%.

„2019 a fost un an bun pentru că nu s-au
înregistrat schimbări neașteptate ale
cadrului de reglementare, iar calendarul de
accizare a fost respectat, fiind ajustat doar
pentru a răspunde cerințelor exprese ale
Directivei europene privind taxarea
produselor din tutun. Datorită acestui
context legislativ și fiscal predictibil și stabil,
dar și eforturilor susținute ale autoritățior
de aplicare a legii, care au continuat să
deruleze acțiuni de combatere a
contrabandei, nivelul mediu al pieței negre
anul trecut a fost sub 14%. Vom fi și în acest
an alături de Vama Română și poliția de
frontieră, prin programele de sprijin,
precum și prin campaniile publice anti-
contrabandă”, a declarat evgeny nikolsky,
General manager Jti România, moldova și
bulgaria. 

Evgeny Nikolsky, 
General Manager

JTI România,
Moldova și Bulgaria
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Anul 2020 e un an dificil, anunțându-
se o criză economică și socială fără
precedent. Chiar și în aceste condiții,
sectorul tutunului a virat la buget
taxe în creștere. Potrivit ultimei
execuții bugetare anunțate,
veniturile din accizele pentru
produsele din tutun s-au majorat cu
12,6% an/an. 

„Sperăm ca la finele anului 2020 să
putem raporta rezultate cel puțin la
fel de bune. pe durata pandemiei nu
am disponibilizat și nu am trimis în
șomaj tehnic niciun angajat dintre
cei peste 1.200 oameni care lucrează
în sediul central, în fabrică și în
birourile de vânzări din țară. am
plătit taxele, salariile, ne-am
protejat oamenii și am continuat să
muncim. În speranța că politica
fiscală și cadrul de reglementare vor
rămâne stabile și predictibile, iar
piața legală nu va fi disturbată,
dorim să investim în continuare în
România, să fim un angajator de top
și un partener de nădejde pentru
autorități”, a adăugat evgeny
nikolsky, General manager Jti
România, moldova și bulgaria. 

Ultimele date ale companiei de
cercetare Novel Research, prelucrate
în perioada martie-iulie 2020, arată
un nivel al pieței negre a țigaretelor
de 7,7% din totalul consumului, în
scădere față de 12,1%, cât s-a
înregistrat la începutul anului,
înainte de declararea pandemiei. 
În opinia oficialilor companiilor de
tutun, scăderea contrabandei s-a
produs în contextul restricțiilor de
circulație și datorită eforturilor
autorităților – Vama, Poliția de
Frontieră, Poliția. 

EChIlIBRU FRAgIl

„predictibilitatea fiscală și scăderea
pieței negre au determinat creșteri
ale vânzărilor legale și, implicit, ale
taxelor virate la buget, tutunul
devenind cel mai solid contribuabil.
ne îngrijorează, însă, nivelul
deficitului și sperăm că autoritățile

nu vor decide să-i împovăreze tot pe
cei care trag. totodată, se
prefigurează un context extern
nefavorabil, pentru că autoritățile
din moldova au dat liber la import
de țigarete fără taxe unor firme din
transnistria, cantități considerabile
cu această destinație tranzitând în
această perioadă România, unde
probabil că se vor întoarce sub
formă de contrabandă. ne aflăm,
așadar, într-un echilibru fragil, care
depinde exclusiv de deciziile

politice”, a precizat Gilda lazăr,
director corporate affairs &
communications Jti România,
moldova și bulgaria.

România este al treilea producător
european de țigarete, iar valoarea
totală a exporturilor de tutun brut și
prelucrat în 2019 a fost de 948,4
milioane euro, tutunul având o
contribuție pozitivă la balanța
comercială a României de aproape
600 de milioane euro. 

Predictibilitatea
fiscală și scăderea
pieței negre au
determinat creșteri
ale vânzărilor
legale și, implicit,
ale taxelor virate la
buget, tutunul
devenind cel mai
solid contribuabil.
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Continental - Istorie și inovație

CINE ESTE CONTINENTAl

Fondată în Hanovra, Germania, în 1871,
compania ajută oamenii din întreaga lume
să-şi transforme ideile de mobilitate în
realitate. Tehnologiile, sistemele și soluțiile
pe care le propune fac mobilitatea și
transportul mai durabile, mai sigure, mai
confortabile, mai personalizate și mai
accesibile. Ca furnizor auto şi partener
industrial, Continental oferă soluţii care
ajută la menţinerea siguranţei şi sănătăţii
oamenilor, la protejarea mediului
înconjurător și mai multe oportunități
persoanelor pentru a-şi modela propriul
viitor. În prezent, angajații Continental din
întreaga lume dezvoltă noi soluţii pentru
mobilitatea viitorului.
În 8 octombrie 1871 este fondată la
Hanovra societatea Continental-
Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie.
Producţia în fabrică include produse din
cauciuc moale, materiale gumate și
anvelope solide pentru trăsuri și biciclete. În

1908, Continental inventează janta
demontabilă pentru automobilele de tip
sedan - o inovaţie remarcabilă care ajută la
economisirea de timp și efort la schimbarea
anvelopelor.
În următorii 80 de ani, companie se remarcă
prin inovațiile aduse industriei și
dezvoltarea portofoliului, atât în ceea ce
privește anvelopele, cât și alte produse din
cauciuc: benzi transportatoare (folosite în
industria minieră), suporturi hidro-elastice
(reducerea nivelului de zgomot al
motoarelor), furtunuri (în diverse operațiuni
de producție) etc. Tot în această perioadă,
compania a achiziționat producătorii de
anvelope Semperit (din Austria) și General
Motors (din SUA).
Între anii 1988 și 2001, Continental a
continuat extinderea la nivel internațional
prin deschiderea de noi fabrici, noi achiziții
(Barum), dezvoltarea diviziei ContiTech și
înființarea diviziei Automotive, pentru a
crește activitatea pe partea sistemelor
electronice din industria auto (Continental

preia fabrica de frâne şi cadre auto a unei
companii americane active la nivel global, a
cărei bază este Alfred Teves GmbH din
Frankfurt pe Main și îşi consolidează
activitățile de pe piața în creștere de
electronice auto prin achiziționarea Temic,
o companie internaţională specializată în
electronică).
În anul 2000, compania își începe activitatea
în România, la Timișoara. În anii care
urmează, rând pe rând, Continental a
deschis noi fabrici și centre de cercetare și
dezvoltare în România, la Timișoara, în
Sibiu, Iași, Brașov, Carei și Nădab.

20.000 DE ANgAjAȚI

În perioada 1999-2019, Continental a
investit circa 1,8 miliarde euro în activităţile
din România. Toate cele 5 arii de activitate
Continental sunt reprezentate în România.
Continental deţine șapte unităţi de
producţie și patru centre de inginerie în
Timişoara, Sibiu, Carei, Nădab, Brașov şi Iaşi.
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Continental este partener într-un
joint-venture în Iași şi are un centru
de distribuţie a anvelopelor în
București. Continental avea la finalul
anului 2019, aproximativ 20.000 de
angajaţi, din care o treime sunt
ingineri și informaticieni în centrele
de cercetare și dezvoltare și va
continua să angajeze în funcție de
viitoarele proiecte.

TEhNOlOgII. TENDINȚE.
INOVAȚIE 

Continental dezvoltă tehnologii și
servicii inovatoare pentru
mobilitatea sustenabilă și
interconectată a oamenilor şi a
bunurilor acestora. Compania cu
profil tehnologic fondată în 1871
oferă soluții sigure, eficiente,
inteligente și accesibile pentru
autovehicule, mașini, trafic și
transport. Continental a realizat în
2019 o cifră de afaceri de 44,5
miliarde de euro și are în prezent
peste 230.000 de angajați în 59 de
țări și piețe.
În ultimii 20 de ani, industria
automotive a cunoscut o schimbare
abruptă: dezvoltarea într-un ritm
accelerat a tehnologiilor care au
ajutat tot mai mult la o circulație tot
mai sigură. Pas cu pas, mașinile au
integrat tehnologii care permit
„dialogul“ între ele, care presupun
acordarea unei independențe tot
mai ridicate autovehiculului (deja,
cruising chauffeur se găsește pe tot
mai multe autovehicule, iar folosirea
inteligenței artificiale este o
realitate), precum și tehnologii care
vizează o mobilitate cât mai curată
(categorie în care intră mașinile
hibrid și cele electrice, precum și
tehnologiile dezvoltate care fac tot
mai „curate“ vehiculele cu propulsie
convențională).
Tehnologii eficiente din punct de
vedere al mediului și acceptate
social sunt ingredientele cheie
pentru un ecosistem al mobilității
sănătoase. zero accidente, zero
emisii și zero stres, datorită
conectivității inteligente: acest lucru

ajută la realizarea tehnologiilor
noastre inovatoare.
Continental este un lider tehnologic
în sectorul auto și una dintre
direcțiile în care compania
desfășoară o activitate intensă
vizează dezvoltarea de soluții
inovatoare de software și hardware
pentru interiorul mașinii, siguranță,
motor și transmisie, precum și
sisteme de navigație și instrumente
pentru mașini viitoare și vehicule
comerciale.

SOlUȚII SMART CITY

iar viitorul în mișcare înseamnă
inovație. Compania lucrează și în
direcția smart city – clean mobility.
Conectivitatea și dezvoltarea urbane
reprezintă un drum care asigură o
creștere durabilă. Continental
România oferă, din 2017, în
parteneriat cu Primăria Timișoara și
Orange România, experiența unui
smart city locuitorilor și turiștilor din
Timișoara. Cetățenii se pot bucura
de Internet Wi-Fi gratuit securizat în
Piața Victoriei, Piața Unirii și Piața
Libertății, prin simpla selectare a
rețelei „Continental Free Wi-Fi”. Prin

inițiativa Continental România,
Primăria Timișoara are acces la
platforma City analytics oferită de
Orange prin care municipalitatea va
putea utiliza informații necesare
utile în gestionarea fluxului de turiști
din Timișoara. 
Din 2019, într-un proiect împreună
cu municipalitatea din Sibiu,
compania oferă, în parteneriat cu
Orange, acces gratuit la wi-fi în
peste 100 de autobuze ale societății
de transport în comun, iar
municipalitatea poate folosi
platforma pusă la dispoziție de
Orange pentru a interacționa cu
oamenii.
Soluții smart city pentru locuitori și
turiști sunt oferite deja de mai
multe orașe. Putem vorbi despre
aplicații de descoperire a orașelor,
de mobilitate urbană, conectivitate
(soluții care pun în valoare
contribuția companiilor cu profil
tehnologic multinaționale și a celor
autohtone în colaborare cu
universitățile) și multe altele.
Tehnologii dezvoltate ce vin în
sprijinul fluidizării traficului, precum
intersecția inteligentă, al optimizării
transportului public (aplicații de

Continental este un
lider tehnologic în
sectorul auto și una
dintre direcțiile în
care compania
desfășoară o
activitate intensă
vizează dezvoltarea
de soluții
inovatoare de
software și
hardware pentru
interiorul mașinii,
siguranță, motor și
transmisie, precum
și sisteme de
navigație și
instrumente pentru
mașini viitoare și
vehicule comerciale.
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ridesharing și de identificare a locurilor
libere din parcare), al dezvoltării soluțiilor
ecologice și de mediu, al digitalizării și
servitizării sunt susținute de autorități și
sprijinite și chiar inițiate de mediul
economic privat. 
În locațiile noastre din România accentul
este pus pe inovații tehnice, proiecte pilot și
găsirea de soluții eficiente în toate ariile de
afaceri: cercetare, dezvoltare și producție.
Pentru angajați, acest lucru a însemnat, de
la început, să lucreze cu cele mai noi
tehnologii, să fie parte și să coordoneze
adesea proiecte provocatoare în echipe
internaționale.
Proiectele comune cu locații din întreaga
lume, interacțiunea cu oameni noi,
schimburile multiculturale, călătoriile de
afaceri pe care angajații din România le-au
avut de-a lungul timpului în străinătate, au
influențat semnificativ așteptările lor cu
privire la calitatea vieții în orașele de origine
și în țară. Standardele lor s-au ridicat și au
dorit să aibă aceleași oportunități ca și
cetățenii țărilor mai dezvoltate.
Astfel, orașele în care compania își
desfățoară activitatea s-au dezvoltat și
datorită investițiilor și angajaților
Continental, ridicând nivelul și calitatea
vieții, oferind astfel condiții pentru ca
inginerii și specialiștii români să lucreze la un
nivel înalt de tehnologie și să rămână în țară.

INVESTIȚII RECENTE

Continental a început în acest an lucrările
pentru extinderea centrului de cercetare și
dezvoltare din Timișoara, investiție plănuită
de 33 de milioane de euro. Clădirea a fost
proiectată pentru o capacitate de până la
1.700 de locuri, precum și o zonă de testare
și validare completă a produselor dezvoltate
în cadrul companiei. 
„Competențe noi sunt necesare în mod
constant în această industrie, cum ar fi
inteligența artificială, cloud, securitate
cibernetică, industria 4.0, orașe inteligente
etc., iar compania își asumă un rol de lider
tehnologic. noile competențe înseamnă
dezvoltarea de noi produse, modelarea
noilor modele de afaceri și proiectarea de
noi concepte moderne de colaborare și
operare, respectiv realizarea unui ambient
cât mai potrivit și adaptat unui stil de
muncă futurist. mă refer aici la crearea de

spații deschise care permit interacțiunea
dintre colegi, flexibilitate în ceea ce privește
modul de a-și desfășura activitatea,
oportunități de alternare facilă de la un
format de lucru menit să asigure nevoia de
concentrare individuală la unul colaborativ,
interactiv și creativ, care duce la idei noi ce
pun viitorul în mișcare. Chiar dacă trecem
cu toții printr-o perioadă dificilă, la
Continental continuăm să investim în viitor.
Continuăm să oferim performanță,
indiferent dacă vorbim despre produsele
sau serviciile oferite, astfel că identificăm
constant oportunități de a ne menține agili,
de data aceasta prin investiția într-o clădire
nouă”, explică christian von albrichsfeld,
Head of country continental România.
Compania a finalizat tot în acest an și
lucrările pentru extinderea clădirii de

birouri din Iași. Construcția nouă are 8
niveluri, o capacitate de până la 1.700 de
locuri și cuprinde o zonă de testare și
validare completă a produselor dezvoltate
în cadrul companiei, precum și spații de
relaxare, săli de conferință, bucătării.
Întreaga clădire are un concept nou și
modern de design interior, cu spații verzi
integrate.
Anul trecut, Continental a inaugurat la Sibiu
un nou modul de producție și o nouă
clădire dedicate activităților de cercetare și
dezvoltare, după o investiție de 32 de
milioane de euro.
Acestor investiții majore li se adaugă și alte
investiții în echipamente și sisteme care
vizează dezvoltarea industriei 4.0 în
fabricile de anvelope, componente
electronice și ContiTech.

christian von albrichsfeld, 
Head of country continental România
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Continental este inițiator și participant la
reintroducerea sistemului dual de școală
profesională la Colegiul Energetic Regele
„Ferdinand I” din Timișoara încă din 2012,
de la reînființarea claselor cu acest profil.
De asemenea, compania a sprijinit în același
fel Liceul Tehnologic „Simion Bărnuțiu“, din
Carei, s-a implicat în dezvoltarea școlii
Profesionale Germane Kronstadt din Brașov
și, de doi ani deja, susține învățământul
profesional dual și în Sibiu unde, prin
colaborarea cu Colegiul Tehnic
„Independența”, a creat patru clase – una în
2018, două în 2019 și a patra în 2020, elevii
acestora urmând a-și desfășura practica în
cadrul locației.
Din 2012 până în prezent, compania a
investit sute de mii de euro în dotarea cu
echipamente a unităților de învățământ,
cazare, masă și transport pentru elevi,
precum și pentru promovarea acestui tip de
învățământ la nivel de județ, precum și la
nivel național. Specializările în care sunt
pregătiți elevii susținuți de Continental sunt:
operator CNC, electronist, electrician,
lăcătuș mecanic, electromecanic și sculer
matrițer.
“Școala profesională Duală este locul care
aduce valoare adăugată economiei.
România și companiile din țară pot atrage
investiții noi și pot crea locuri de muncă

adiționale pe plan național doar dacă există
personal calificat care să asigure o
productivitate și o calitate excelentă a
muncii. acesta a fost și rămâne argumentul
principal pentru care Continental a fost una
dintre firmele care a militat în 2012 pentru
reintroducerea acestui sistem educațional și
continuă să se implice în formarea viitorilor
meseriași. Suntem mândri de cei peste 400
de absolvenți și actuali cursanți ai școlilor
profesionale partenere. elevii de azi sunt
viitorii noștri angajați. Împreună putem face
diferența“, spune christian von
albrichsfeld.
În ceea ce privește parteneriatul cu
universitățile, această colaborare este
esențială: aproximativ o treime din cei
20.000 de angajați ai Continental în
România sunt ingineri și specialiști IT în
centrele de cercetare și dezvoltare ale
companiei din Iași, Sibiu și Timișoara. Acest
lucru înseamnă că toți contribuie la
dezvoltarea de tehnologii inovatoare.
Contribuția lor este esențială pentru o
mobilitate curată a viitorului.

PARTENERIATE SOlIDE CU
UNIVERSITăȚIlE DIN ROMâNIA

Compania a pus bazele unor parteneriate
de lungă durată cu universități din întreaga
țară, printre care Universitatea Politehnica
și Universitatea de Vest din Timișoara,

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu,
Universitatea „Al. I. Cuza“ și Universitatea
„Gh. Asachi“ din Iași, situate în orașele în
care există locații Continental, precum și cu
instituții de învățământ superior din
întreaga țară. Spre exemplu, anul acesta,
împreună cu universitățile partenere încep
studii aprofundate pe Cybersecurity și
Machine Learning, Cloud Computing sau Big
Data Management.
Peste 100 de angajați sunt implicați în
susținerea de cursuri în laboratoare tehnice
la universități din România. Temele
abordate sunt diferite, ele vizează
programare roboți, aplicarea conceptelor de
programare în industria automotive,
machine learning, Internet of Things, calcul
toleranțe și analize, testare software,
electronică etc.
Aproximativ 1.000 de studenți au participat
la stagii de internship în cadrul companiei în
acest an, în locațiile Continental din
România. 
De asemenea, compania acordă o atenție
sporită tinerilor din liceu, care sunt sprijiniți
să participe la competiții naționale și
internaționale. 
Companiile trebuie să își ajusteze
portofoliul de produse și să opereze un set
tot mai larg de automatizări într-un mod tot
mai accelerat, lucru care, privit din
perspectiva angajatorului, înseamnă
angajarea de oameni tot mai calificați.
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Despre Tratatele bilaterale 
de investiții
Articol de Dr. Alina Cobuz Băgnaru, Partener Fondator, SCPA Cobuz și Asociații

ca urmare a sporirii complexităţii
investiţiilor în şi între ţările din întreaga
lume, precum și a dezvoltării globale a
tranzacțiilor, de-a lungul timpului a sporit
interesul în rândul investitorilor de a se
proteja în ţările gazdă în care au investit,
pentru a avea la dispoziție un mecanism
sigur de recuperare a profitului.
Prin urmare, pe fundalul unor interese
diferite între investitori şi statul gazdă în
care s-a efectuat investiţia, crearea unui
mecanism efectiv de soluţionare a
posibilelor diferende/litigii privind
investiţiile era mai mult decât necesară. 
ca o consecință, tratatele bilaterale de
investiții au fost mecanismul perfect de
securitate şi protecţie a investitorilor în
statele gazdă, acestea jucând un rol
important în dezvoltarea arbitrajului
internaţional de investiţii.

Rolul tratatelor pentru investiții 
și implicit pentru investitori

Tratatele bilaterale de investiţii pot fi
considerate ca succesor al Tratatelor de
Comerţ şi navigaţie (Friendship commerce
and navigation treaties)[1].
Aceste tratate au fost iniţial negociate şi
semnate pe parcursul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului XX de către SUA cu
multe state europene, inclusiv Franţa, Italia
şi statele din America Latină, pentru a
îmbunătăţi şi a proteja relaţiile comerciale
dintre ele.
Lacuna acestor tratate consta în faptul că
ele nu includeau în mod direct problemele
de investiţii, lucru semnalat de statele
europene. Pe bază de consecinţă au apărut
tratatele bilaterale care aveau ca nucleu
problematica investiţiilor, înlocuind astfel
tratatele de comerţ şi navigaţie.
Primul tratat bilateral de investiții a fost

încheiat între Germania și Pakistan în anul
1959[2]. Ulterior, gradul lor de popularitate
a crescut, astfel încât în anul 1994 existau
peste 700 de astfel de tratate, iar în prezent
numărul lor a depășit 2000. 
Ca principiu inițial, tratatele bilaterale de
investiții au fost încheiate între o țară
dezvoltată (de obicei exportatoare de
capital) și o țară în curs de dezvoltare
(importatoare de capital), de obicei la
inițiativa țării dezvoltate.
Motivul era clar, respectiv țara dezvoltată
dorea să încheie un tratat bilateral de
investiții pentru a asigura standarde
suplimentare de protecție juridică și garanții
pentru investițiile firmelor sale, mai mari
decât cele oferite de legislația națională.
țara în curs de dezvoltare, pe de altă parte
semna un tratat bilateral de investiții în
scopul creării unui climat favorabil în scopul
atragerii investitorilor străini.
Practica a schimbat acest lucru la sfârșitul
anilor 1980 și mai ales în anii 1990, întrucât
țările în curs de dezvoltare și economiile în
tranziție au început să semneze tratate
bilaterale de investiții între ele, în număr
din ce în ce mai mare. Prin urmare, în cele
mai multe cazuri, statele abordează
tratatele bilaterale de invesțitii cu scopul de
a-și proteja investițiile externe[3]. 
Caracteristicile de bază ale tratatelor
bilaterale de investiții au avut în vedere cu
precădere dispozițiile principale cu referire
la sfera și definiția investițiilor străine,
tratamentul național și cel favorizat,
tratamentul corect și echitabil, garanțiile și
despăgubirile pentru expropiere și
despăgubirile pentru război și tulburările
civile.
Dar cum definim investițiile străine?
Investițiile străine directe (ISD) reprezintă
investițiile efectuate de o societate sau de o
persoană fizică aflată în interes de afaceri

într-o anumită țară, fie sub forma înființării
unei întreprinderi, fie prin dobândirea de
active în altă țară. Investițiile străine directe
se disting de investițiile de portofoliu, în
care un investitor doar achiziționează
acțiuni ale unor companii străine.
Raportându-ne la exproprieri[4],
majoritatea tratatelor bilaterale de investiții
includ o clauză cu privire la acestea, inclusiv
cu referire la compensațiile cuvenite
investitorilor împotriva riscului de
expropriere. Astfel, fiecare parte
contractantă este de acord să nu ia măsuri
direct sau indirect în legătură cu
exproprierile, naționalizările sau orice alte
măsuri comparabile care afectează
investițiile străine efectuate pe teritoriul
său[5].

Specificul ICSID

ICSID este instituția mondială dedicată
soluționării litigiilor privind investițiile
internaționale și care administrează
majoritatea cazurilor de investiții
internaționale.
Cu alte cuvinte, ICSID este un forum pentru
soluționarea litigiilor investitor-stat
menționat în majoritatea tratatelor
internaționale de investiții și în numeroase
legi și contracte de investiții.
ICSID a fost inființat în 1966 prin Convenția
privind soluționarea litigiilor privind
investițiile între state și resortisanții altor
state (Convenția ICSID).
Procedura ICSID ține seama de
caracteristicile speciale ale disputelor
internaționale, menținând un echilibru atent
între interesele investitorilor și cele ale
statelor gazdă. Fiecare caz este analizat de
către o Comisie de conciliere independentă
sau un tribunal arbitral, după primirea
probelor și argumentelor legale de la părți.
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Motivul pentru care tratatele
bilaterale de investiții ar fi
depășite în societatea actuală

Prin hotărârea sa din 6 martie 2018
în cazul Republicii Slovace împotriva
Achmea BV (C-284/16), Curtea de
Justiție a Uniunii Europene a
pronunțat o decizie care a neliniștit
dinamica soluționării litigiilor
investitor-stat în Europa. Concluzia
Curții a fost că un regim în care
existau o varietate de protecții
investitor-stat în întreaga UE era
incompatibil cu legislația UE.
Aceasta a considerat că abilitatea de
a arbitra probleme care ar putea
privi aplicarea dreptului UE
subminează supremația dreptului UE
și rolul pe care Curtea l-a jucat în
interpretarea sa.
Curtea a constatat că legislația UE a
împiedicat statele membre să
acorde protecții între stat și

investitor. A rezultat că o clauză de
arbitraj investitor-stat a încălcat
legislația UE în toate cazurile în care:
investitorul provenea dintr-un stat
membru al UE; statul în care a fost
făcută investiția a fost un alt stat
membru al UE; clauza de arbitraj a
fost cuprinsă într-un acord
internațional în vigoare între statul
membru de origine al investitorului
și statul membru în care a fost
efectuată investiția.
În urma hotărârii Achmea, toate
statele membre ale UE - inclusiv
Regatul Unit - au semnat declarații
la 15 ianuarie 2019 și la 16 ianuarie
2019 (Finlanda, Luxemburg, Malta,
Slovenia, Suedia și Ungaria) în care
s-au angajat să pună capăt tuturor
tratatelor bilaterale de investiții
încheiate între ele prin intermediul
unui tratat plurilateral sau, acolo
unde este mai convenabil, bilateral.
Acordul este un pas major în

implementarea acestor declarații.
La 24 octombrie 2019, majoritatea
statelor membre ale UE au fost de
acord cu proiectul de text pentru
încetarea tratatelor de acest gen
intra-UE.
Acordul acoperă procedurile de
arbitraj investitor-stat bazate pe
tratate bilaterale de investiții intra-
UE enumerate în mod explicit în
acord și conform oricărui set de
reguli de arbitraj, inclusiv ICSID,
PCA, SCC, ICC, UNCITRAL și arbitraj
ad hoc. Acordul acoperă, de
asemenea, acele tratate bilaterale
de investiții care au fost deja
reziliate, dar - din cauza așa-
numitelor „sunset clauses” - 
încă au efect.
O astfel de clauză este o prevedere
care extinde protecția investițiilor
efectuate înainte de data încetării
tratatelor bilaterale de investiții
pentru o perioadă suplimentară de

Încetarea fiecărui
tratat bilateral de
investiții va intra
în vigoare când
România va
notifica unilateral
denunțarea
acestora sau, 
va încheia acorduri
cu statele
contractante prin
care să înceteze
tratatele bilaterale
de investiții. 
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timp. În special, Polonia a început deja să-și
anuleze tratatele bilaterale de investiții
intra-UE în 2017.
Acordul prevede că toate clauzele sunset în
tratatele bilaterale de investiții încheiate
prin acord și anterior sunt denunțate și nu
vor produce efecte juridice. Aceasta
înseamnă că nu va exista o perioadă de
tranziție odată cu intrarea în vigoare a
acordului.

Care este impactul produs asupra
procedurilor arbitrale încheiate, în curs
de desfășurare și asupra celor noi.
Avantaje și dezavantaje

Pe data de 5 mai 2020, 23 de state
europene au semnat un Acord pentru
terminarea BIT-urilor (BIT = bilateral
investment treaty) încheiate între acestea în
deceniile precedente. Acest acord intră în
vigoare la 30 de zile calendaristice, pentru
fiecare stat în parte, de la data la care
depozitarul primește al doilea instrument
de ratificare, aprobare sau acceptare din
partea statului respectiv.
Acordul dintre state debutează cu câteva
considerații. Printre cele mai importante
amintim:
- faptul că toate clauzele de arbitraj din

tratatele bilaterale de investiții sunt

contrare tratatelor ue și, ca urmare a
acestei incompatibilități, prevederile din
BIT-uri nu mai pot fi aplicate după data la
care ultimul stat-parte la un BIT a devenit
membru al Uniunii Europene,

- faptul că statele membre ue au obligația
de a se conforma dreptului uniunii,
inclusiv așa cum derivă din interpretarea
dată de CJUE în cauza C-284/16 Achmea
(hotărârea Achmea),

- faptul că Acordul nu aduce atingere
posibilității Comisiei Europene sau a
oricărui stat membru de a sesiza CJUE, pe
baza articolelor 258, 259 și 260 din TFUE.

Acordul prevede în mod clar: clauzele de
arbitraj din tratatele bilaterale de investiții
reziliate nu mai pot servi drept bază legală
pentru noi proceduri.
Cu toate acestea, acest lucru lasă deschisă
problema a ceea ce se întâmplă cu
procedurile actuale. Acordul clasifică
procedurile curente în: „Proceduri de
arbitraj în așteptare” și „Proceduri de
arbitraj noi”.
„Procedurile de arbitraj în asteptare” sunt
cele inițiate înainte de 6 martie 2018, fiind
data judecății Achmea și care nu au fost încă
încheiate, iar „Noile proceduri de arbitraj”
sunt cele inițiate la sau după 6 martie 2018.
Este încă de văzut dacă tribunalele vor
vedea acest lucru ca o încetare a jurisdicției

lor. În ceea ce privește procedurile de
arbitraj în temeiul Convenției ICSID, nu
există o instanță națională - așa cum
prevede acordul - care are puterea de a
anula o hotărâre arbitrală. În plus,
hotărârile arbitrale ICSID trebuie să fie
recunoscute ca fiind obligatorii, iar
obligațiile bănești impuse de o astfel de
hotărâre trebuie executate „... ca și cum ar
fi o hotărâre definitivă a unei instanțe din
acel stat ...”[6].
În consecință, rămâne de văzut modul în
care instanțele naționale se vor ocupa de
argumentele bazate pe încetarea unilaterală
a acordului de arbitraj în tratatul bilateral
de investiții relevant, fie în contextul
articolului 54 din Convenția ICSID; în
temeiul articolului 5 lit. (a) din Convenția de
la New York[7] sau, orice lege națională, în
special în cazul în care recunoașterea și
executarea sunt solicitate în afara Uniunii
Europene.

Poziția României privind desființarea
tratatelor bilaterale de investiții și
posibilele consecințe

Printre statele semnatare se numără și
România, aceasta fiind, de altfel, semnatară
a sute de tratate bilaterale și multilaterale
aflate actualmente în vigoare. Dintre
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[1] Sornaraj M., the international law on foreign investment, editia a doua, ed. Cambridge University Press, 2004, p. 217.
[2] Treaty for the Promotion and Protection of Investments (with Protocol and exchange of notes), Germany and Pakistan, 25 November 1959,

457 U.N.T.S. 24 (entered into force 28 November 1962).
[3] United Nations Conference on Trade and Development, Bilateral Investment Treaties 1959-1999, United Nations New York and Geneva,

2000.
[4] z. Akgul, the Development of international arbitration on bilateral investment treaties, Dissertation.com, Florida USA, 2008.
[5] De exemplu, tratatul bilateral de investiții încheiat între Turcia și China: ”investițiile făcute de cetățenii sau companiile unei părți

contractante pe teritoriul celeilalte părți nu vor fi expropriate, naționalizate sau supuse altor măsuri care au un efect similar, cu excepția
cazului în care sunt îndeplinite următoarele condiții: măsurile sunt adoptate în scop public, în cadrul legilor și reglementărilor existente.
măsurile nu sunt discriminatorii.”

[6] Art. 54 al Conventiei ICSID
[7] Article V 1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that

party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:
(a) The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said
agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country
where the award was made

[8] https://www.universuljuridic.ro/wpcontent/uploads/2017/04/06_Revista_Universul_Juridic_nr_03-2017_PAGINAT_BT_C_Vasile_V_Saranciuc.pdf

acestea, 16 BIT-uri sunt vizate de acest
Acord (Anexa A a Acordului).
Acordul scoate din vigoare toate clauzele
din BIT-urile enumerate în anexe care fac
referire la rezolvarea disputelor prin
procedura arbitrajului.
Legea nr. 18/2017 pentru aprobarea
încetării a celor 22 de tratate bilaterale de
investiții între România și statele membre
ale Uniunii Europene a intrat în vigoare la
24 martie 2017. Inițiativa[8] legislativă
urmează după ce Comisia Europeană a
demarat procedura de infringement
împotriva României și a altor patru state
membre.
Încetarea fiecărui tratat bilateral de
investiții va intra în vigoare când România
va notifica unilateral denunțarea acestora
sau, va încheia acorduri cu statele
contractante prin care să înceteze tratatele
bilaterale de investiții. Deși tratatele
bilaterale de investiții conțin clauze de
supraviețuire („apus de soare”) care extind
protecția investiției pentru 10, 15 sau 20 de
ani după sfârșitul perioadei, România
urmează să identifice căi de reziliere a
tratatelor bilaterale de investiții cu efect
imediat.
Acordul prevede 3 principale categorii de
proceduri arbitrale: Procedurile de arbitraj
încheiate – incluzând orice procedură care
s-a încheiat cu un acord de soluționare sau
cu o hotărâre finală (final award) emisă
înainte de 6 martie 2018. Aceste proceduri

nu vor fi redeschise iar hotărârile rămân în
vigoare; Procedurile de arbitraj în derulare –
adică orice procedură de arbitraj inițiată
înainte de 6 martie 2018 și care nu poate fi
încadrată drept încheiată. Acordul îndrumă
părțile să soluționeze disputele pe cale
amiabilă. și procedurile de arbitraj noi care
implică orice procedură de arbitraj inițiată
începând cu data de 6 martie 2018, inclusiv.
În ceea ce privește dosarele de arbitraj
pending sau noile proceduri de arbitraj, așa
cum sunt definite mai sus, statele au
următoarele obligații: să informeze,
cooperând între ele, tribunalele arbitrale
despre consecințele legale ale Hotărârii
Achmea; în cazul în care sunt parte la
proceduri judiciare privind o hotărâre
arbitrală emisă în baza unui BIT, să solicite
instanței naționale competente, inclusiv în
orice țară terță, după caz, să anuleze
hotărârea arbitrală sau să nu o recunoască
(și, implicit, să nu demareze executarea
acesteia).
Atât investitorul cât și statul contractant
unde a fost făcută investiția au posibilitatea
să invite cealaltă parte din procedurile de
arbitraj pending la inițierea unei proceduri
de înțelegere/acord. Cealaltă parte poate
răspunde în termen de două luni, în scris,la
această invitație.
Pentru a fi aplicabile dispozițiile privind
inițierea procedurii de înțelegere, trebuie
îndeplinite două condiții: a) procedurile de
arbitraj pending să fie suspendate în baza

unei solicitări în acest sens de către
investitor, și b) în cazul în care hotărârea
arbitrală a fost deja emisă în cadrul
procedurilor de arbitraj pending, dar nu a
fost încă executată sau executată definitiv,
investitorul se obligă să nu înceapă
procedurile pentru recunoașterea,
executarea, sau plata într-un stat membru
sau într-o țară terță sau, dacă astfel de
proceduri au început deja, se obligă să
solicite suspendarea lor.
Prin urmare s-a ajuns la concluzia că aceste
tratate bilaterale de investiții intra-UE sunt
depășite, nemaifiind necesare într-o piață
unică și incompatibilă cu legislația UE.

cobuz și asociații
Str. Mărgăritarelor 14, Sector 2, București

Telefon: +4 021 210 42 64
Fax: +4 021 210 42 69

Email: office@cobuz.ro
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Etică și antreprenoriat (1)
Articol de Dr. Cristian Ducu
Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics

În urmă cu mai mulți ani, am fost invitat să
le vorbesc unor viitori medici despre etică în
antreprenoriatul medical. În viziunea celor
care organizaseră modulul respectiv exista o
legătură strânsă între cele două subiecte,
dar nimeni din România nu mai abordase
subiectul la modul serios. și atunci, și acum
erau și sunt tot felul de persoane care
afirmă public că etica este extrem de
importantă pentru mediul de afaceri și în
special pentru noii antreprenori, dar fără a
argumenta în detaliu. Mai mult decât atât,
practicile de business din România par să îi
contrazică.
Eu mi-am propus să procedez altfel cu acest
prim text pentru revista „Club
Antreprenor”. În primul rând, vreau să vă
deschid cât mai multe uși înspre etica
antreprenoriatului, pe care, ulterior, să vă
doriți să le explorați singuri sau împreună cu
prietenii și colegii voștri. Asta înseamnă și că
mi-am propus să vă provoc. Așa că, în al
doilea rând, vreau să vă fac să vă puneți
întrebări și să contestați ceea ce scriu eu
aici. Poate că sunt de modă veche, dar încă
mai cred că singura cale eficientă de a
învăța este cea în care suntem provocați să
ne dorim să cunoaștem mai mult și mai în
profunzime subiectele care ne sunt
prezentate.

ETICA ESTE DESPRE 
lUCRURIlE MICI

Multora li se pare straniu faptul că le spun
că etica este despre lucrurile mici și nu
despre coduri de etică sau cine știe ce
declarații despre cât de important este
clientul pentru firma lor. Li se pare straniu
pentru că este opusul a ceea ce se predică
în mod obișnuit prin tot felul de cărți,
articole de revistă sau traininguri. Nu vi s-a
întâmplat până acum să stați în fața unui
consultant sau specialist în comunicare care
să vă spună că dacă nu aveți nu știu ce cod

sau nu știu ce procedură nu vor roii clienții
în jurul produsului sau serviciului pe care îl
oferiți?! 
Eu mă întreb la ce îți trebuie un cod de etică
atunci când tu și familia ta sunteți firma?
Pare contraintuitiv în lumea imaginii
„instagram-abile”, dar ceea ce ai nevoie cu
adevărat, indiferent dacă ești antreprenor
sau investitor în serie, CEO de
multinațională sau angajat, este o cultură a
eticii în afaceri, adică practici, a se citi
obișnuințe (habitudini), moralmente
corecte. Adică să practici etica zi de zi și să
faci asta fiindcă înțelegi de ce o faci și
fiindcă te definește.
Sună abstract, știu, dar de fapt este foarte
simplu și pragmatic. și vă voi arăta că așa
stau lucrurile folosindu-mă de câteva
exemple. 
Să ne gândim la un antreprenor din turism,
care are o pensiune cu 12 camere la malul
Mării Negre, un restaurant generos și alte
servicii aferente. A investit destui bani în
terenul pe care are acum pensiunea, în
clădirea pe care a construit-o, în amenajări,
mobilier și echipamente. Fiind pe litoralul
românesc, el preia inevitabil din modul de
gândire și din practicile celorlalți oameni de
afaceri din zonă. De exemplu, a ajuns să
creadă că amortizarea investiției trebuie să
se întâmple cât mai repede, căci altfel riscul
de a fi executat de bancă după un sezon
mai slab este foarte mare. Acest risc este,
într-adevăr, mare, mai ales când strategia sa
de dezvoltare este deficitară și și-a gândit
afacerea în funcție de cele 2, 3 sau 4 luni de
„sezon”. Acum a ajuns să creadă că
amortizarea investiției sale este mai presus
de proprii clienți. Iar asta îl determină să
facă rabat de la multe lucruri care i-ar face
pe clienți să îl recomande. Vă sună
familiar?! Așa și este, căci presa din
România a relatat de foarte multe ori
despre antreprenori din stațiunile de la
Marea Neagră care, de exemplu, au folosit

alimente expirate și s-au ales cu bucătăriile
închise.
Probabil că  antreprenorul de mai sus se va
descurca cel mai ușor cu inspectorii veniți în
control, însă recenziile negative publicate
pe Internet, pozele cu cearșafuri rupte sau
pătate, ori cu pereții plini de igrasie, nu vor
dispărea niciodată. La fel ca atitudinea
nepoliticoasă sau chiar arogantă a
angajaților sau a antreprenorului în
comunicarea cu clienții nemulțumiți. Iar
asta nu este o chestiune diafană, pentru
sferele înalte ale celor care vorbesc despre
etică, ci se vede direct în numărul și
calitatea clienților, și mai apoi în încasări. 
Dacă rândurile de mai sus nu vi se par
suficient de convingătoare, atunci puteți să
reflectați la exemplul celor de la Viscri 32 -
White barn and blue House, care s-au trezit
de curând cu un val de critici pe Facebook și
nu numai. A fost suficient un client
nemulțumit care să se plângă de ei și apoi
un răspuns arogant ca să curgă postările
negative la adresa lor. Mulți, printre care și
autorul acestui text, au decis și au declarat
că nu vor trece prea curând pragul
antreprenorilor respectivi pentru că nu au
înțeles nici după toate criticile care le-au
fost aduse că nu e treaba lor că un client
împarte „un meniu de aperitiv, supă, main
dish și desert pentru o persoană” la o
familie de 4. Rolul lor era să-și facă treaba
cât mai bine, cu respect pentru client și,
implicit, pentru afacerea lor în domeniul
ospitalității. A certa clientul și a-i sugera „să
servească (sic!) masa în alt loc” este o
dovadă în plus că nici la nivel personal, nici
la cel antreprenorial nu există niște valori
morale.
Degeaba ai scris pe website niște valori și
niște principii morale dacă ele sunt vorbe
goale. Etica stă în lucrurile mici pe care le
facem zi de zi, nu în vorbele mari pe care le
spunem. Americanii au o vorbă: „Walk the
talk!” - să faci ceea ce spui că faci.
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CâND lUCRURIlE SE COMPlICă

Costurile reputaționale pot fi foarte mari
când vine vorba de antreprenoriat, unde nu
există bugete de comunicare uriașe pentru
a acoperi vocile celor nemulțumiți. Dar ce te
faci când costurile reputaționale devin
costuri tranzacționale? Când, de exemplu,
nimeni nu mai vrea să colaboreze cu tine
pentru că nu respecți termenele sau
normele de calitate pe care le-ai agreat.
Asta îmi aduce aminte de un restaurant la
care nu primeau torturi pentru botez sau
nunți de la anumite cofetării. Nu era vorba
de concurență, ci de lipsa încrederii, iar ei
nu își asumau responsabilitatea pentru ceva
care venea din laboratoare de cofetărie care
nu ofereau garanții în ceea ce privește
calitatea. Așa că o problemă de calitate cu
implicații etice afecta și noii antreprenori
din zonă. Eu, care tocmai urma să am
botezul copilului acolo, nu puteam să rog o
prietenă care își realizase un laborator de
cofetărie într-o anexă a propriei case fiindcă
ea nu putea oferi o garanție că produsul ei
respectă anumite norme specifice
domeniului. Ea vindea ceea ce învățase să
facă din cărți și de la televizor exclusiv

prietenilor și prietenilor prietenilor săi. Dar
oare era suficient din perspectivă etică?
Privind retrospectiv, asta mi-a amintit de
mama mea, care a fost cofetar-patiser
specialist și care mi-a explicat că nu e
suficient să știi să faci prăjituri ca să vinzi
prăjituri. Munca de cofetar-patiser implică
respectarea unor norme igienico-sanitare, a
unor modalități de a realiza prăjiturile astfel
încât acestea să nu se altereze în perioada
de 12-24 de ore în care ar urma să fie
consumate, precum și chibzuință în
folosirea unor ingrediente care, deși pot
face produsele mai aspectuoase, să nu fie
tocmai recomandabile pentru copii sau în
genere. Care este etica ta de antreprenor
atunci când nu poți oferi garanții cu privire
la calitatea produsului pe care îl realizezi?

PâNă UNDE SE îNTINDE ETICA?

și am ajuns la al doilea gând pe care vreau
să vi-l așez în față, și anume la modul cum
se construiesc ofertele. Peste tot primești 2
la prețul unuia singur, peste tot ești asaltat
de așa-zise chilipiruri. Parcă trăim într-un
permanent carnaval al ofertelor.
Exemplul care îmi vine cel mai ușor în

minte acum este cel al unei firme mici care
produce încălțăminte. Un tânăr a construit
o fabrică mică în curtea casei sale, iar 10
muncitori fac încălțăminte pentru doamne.
Afacerea a mers foarte bine în primul an
încât a fost nevoit să mai angajeze încă 10
muncitori. În al doilea an, tânărul a început
să simtă mai acut competiția de pe piață și
mai ales prețurile mici cu care veneau
importatorii de marfă din China. Așa că a
lansat și el diverse oferte pe propriul site;
cât mai atrăgătoare cu putință (reduceri de
peste 50%, 2 la preț de 1 etc.). După o
vreme, tânărul antreprenor a observat că
există un retur mai mare la cei care au
cumpărat 2 perechi la prețul uneia singure
decât în cazul celor care cumpărau o
singură pereche. La mijloc era un mecanism
psihologic care funcționa în cazul clientelor
sale, și anume ideea de ofertă le făcea mai
ușor să renunțe sau să schimbe un produs
care, odată sosit, nu le mai plăcea. Așa că
returile deveniseră o problemă reală pentru
antreprenorul respectiv. 
Rareori oamenii de afaceri se gândesc la
impactul ofertelor permanente dincolo de
cifrele pe care le generează pentru ei. Însă
stau și mă întreb dacă nu cumva
mecanismul acesta psihologic asociat
ofertelor nu ne-a deformat foarte mult
practicile de consum. De curând, mai multe
companii românești care vând bunuri
online au decis să ridice semnificativ
limitele de la care clienții pot beneficia de
transport gratuit; ele descoperiseră că i-a
costat foarte mult volumul mare de
produse refuzate sau pur și simplu nelivrate
în primele luni ale acestui an. Doar că, de
partea cealaltă, majoritatea clienților nu
mai sunt interesați de produse atâta vreme
cât nu există o reducere sau un produs
asociat.
Întrebarea pe care sigur mi-o veți pune este
de ce ar trebui să se simtă un antreprenor
responsabil pentru cum reacționează pe
termen scurt, mediu sau lung clientul său
ca urmare a practicilor de business de
forma aceasta. Răspunsul meu se bazează
pe o analogie: cazul acesta, al ofertelor,
este similar cu acela în care clientul are
acces neîngrădit sau netaxat la pungi de
plastic în care să-și pună produsele. Clientul
va fi mai puțin responsabil cu acele pungi și
efectul pe termen lung îl vom resimți cu
toții.
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Este nevoie de o mai bună
promovare a conceptului 
de oraș inteligent
Interviu cu Camelia Spătaru, 
fondator al evenimentelor jumptosmart.ro și co-fondator SMARTiCITY

De câțiva ani, organizezi evenimente
care promovează orașul inteligent
„smart city”. Ce este, de fapt, un oraș
inteligent? 

Un oraș inteligent este, în opinia mea, un
oraș în care oamenii se simt bine, în care
își doresc să trăiască, un oraș care le oferă
confort și un standard de viață de calitate.
Un oraș în care nu pierzi timpul în trafic,
care îți vine în ajutor și îți oferă diverse
soluții când ai de ajuns din punctul A în
punctul B, astfel încât deplasarea să fie o
plăcere și nu un prilej de stres. În care
poți parca fără să dai zeci de ture pe
străzi, pierzând timpul și poluând aerul.
Un oraș în care poți respira aer curat, iar
energia este economisită prin soluții
simple. Un oraș în care oamenii știu ce
înseamnă respectul față de ceilalți, în care
respectă regulile de conviețuire cu orașul.
Este acea aglomerare urbană  în care
există un parteneriat între comunitate și
oraș: ne ajutăm reciproc, ne respectăm
reciproc.  Un rol esențial  în dezvoltarea
orașelor inteligente îl au oamenii,
comunitatea. Așadar, nu l-aș defini doar
din perspectiva utilizării unor tehnologii

„inteligente”, cum ar fi IoT, 5G, BIG DATA,
blockchain etc.  

Și care este, totuși,  rolul tehnologiilor
smart într-un acest oraș? 

Rolul tehnologiilor este să ajute orașul să ne
ofere acel confort descris mai sus, sunt
instrumentele prin care rezolvăm nevoile
orașelor.

Sunt oamenii pregătiți pentru a face
saltul la un astfel de oraș? Sunt orașele
pregătite? 

Se vorbește destul de puțin despre
conceptul de oraș inteligent în România.
Este încă un concept de nișă, daca pot să
spun așa, deși el privește viața orașelor,
adică a celor mai mari aglomerări de
oameni dintr-o țară, unde trăiește și va trăi
în viitor cea mai mare parte a populației. De
aceea, cred că este nevoie de o mai bună
promovare a acestui concept, pentru a trezi
interesul comunităților, pentru a înțelege ce
pot să facă tehnologiile smart pentru noi,
până la urmă. 
Dau un exemplu simplu, cunoscut:

Barcelona reușește să facă economii de
miliarde de dolari anual doar pentru că a
instalat sisteme inteligente de energie, cum
ar fi stâlpii stradali cu iluminatul inteligent,
senzori de parcare care oferă, pe o aplicație,
informații în timp real unde sunt locuri de
parcare libere, senzori de gunoi și colectare
automată a deșeurilor. Mai devreme sau
mai târziu, vrem, nu vrem, aceste tehnologii
vor face parte din viață noastră și a orașelor
în care trăim. 
și, din punctul acesta de vedere, orașele au
luat-o înaintea guvernelor, ceea ce nu e
deloc rău. 

Există orașe cu adevărat smart 
în România? 

Există orașe care au implementat soluții
smart, unele mai multe, alte mai puține,
altele deloc.  Un oraș cu adevărat smart
este un oraș care reușește să integreze mai
multe soluții, care să se completeze unele
pe altele, să creeze un fel de eco-sistem.
Atunci cred că putem simți cu adevărat
utilitatea lor. Dar, desigur, ca să ajungi la
asta, trebuie să începi de undeva, cu 1, 2, 3
proiecte, dar să continui, să nu te oprești
odată ce ai început. Altfel, poți pierde bani.
Spun asta, pentru că nu este suficient, de
exemplu, doar să pui senzori de parcare și
să lași aici investiția. Dacă lași așa, sunt bani
aruncați. Trebuie să vii cu elementele
complementare:  monitorizarea, în timp real
a tuturor locurilor de parcare disponibile din
oraș, atât de la operatorii privați, cât și de la
cei publici, pe baza analizelor de aici și din
trafic, se poate gestiona mai ușor traficul,
pot fi prevenite aglomerația și blocajele etc. 

Cât de mult ne apropiem de „Smart Cities”, orașele în care tehnologia reușește să
rezolve multe dintre problemele care ne ”dor”, cum ar fi traficul, transportul,
poluarea? Camelia Spătaru, fondator al evenimentelor jumptosmart.ro și co-fondator
al unui nou brand, SmaRtiCitY, ne răspunde la o parte din aceste întrebări.
Împreună cu soțul ei, organizează de peste 4 ani propriile evenimente care
promovează conceptul de Smart City. Camelia a fost jurnalist și șef Departament
politic la pRotV, corespondent al pRotV la bruxelles, până în 2007, când a acceptat
funcția de purtător de cuvânt al guvernului. De mai mulți ani îi învață pe mulți
tainele public speaking și comunicării de criză. este și vicepreședinte al asociației
Române de Relații publice. 
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Ce oraș conduce în topul
proiectelor de tip Smart City?

Compania VegaComp a prezentat în
conferința organizată de noi acum 2
luni,         „Connecting  people,
Conneting things”, un top al
orașelor smart din România, după
numărul de proiecte implementate. 
Conduce Alba Iulia cu 106 proiecte,
Clujul vine puternic cu 54 de
proiecte smart city și tinde sa fie
lider în perioada următoare,
Timișoara cu 26, apoi, Arad, Oradea,
Sibiu, Brașov. Acest top cuprinde și
orașe medii. Pe lângă Arad, Oradea
etc., apar și Piatra Neamț, Botoșani,
Deva. Iar în topul orașelor mici avem
Avrig, Hunedoara, Odorheiul
Secuiesc și altele. Important este că
există interes.
Vă dau un exemplu la îndemână. Am
fost luna trecută la Cluj-Napoca și
am vizitat, că să spun așa, prima
stradă denumită „smart”. Ce
înseamnă asta? O străduță care a
integrat câteva concepte de
tehnologie inteligentă:  „bănci
inteligente”, prevăzute cu un sistem
USB la care poți să îți încarci
smartphone-ul, stâlpi cu becuri

inteligente care își reglează lumina,
Wi-Fi gratuit, stații de încărcare a
trotinetelor electrice și spațiu de
parcare pentru trotinete și biciclete,
stații de încărcare pentru mașinile
electrice și locuri de parcare, spații
verzi irigate inteligent etc. O stradă
micuță, între blocuri, astfel încât
locuitorii să se împrietenească
încetul cu încetul cu aceste concepte
și să le înțeleagă utilitatea, dar și să
le păstreze, să le aprecieze. Ei,
gândiți-vă că străduța asta se
multiplică și devine un cartier, apoi
un oraș. Desigur, Clujul are și alte
proiecte implementate, eu am dat
un exemplu mai vizibil pentru
oameni. și în Otopeni, de exemplu,
am găsit în parcul central astfel de
bănci smart la care îți încarci
mobilul. și sigur, mai sunt și în alte
orașe. 
Dar, un oraș poate fi smart, cum
spuneam la început, dacă îți oferă
confortul de care ai nevoie, dacă te
simți bine, chiar și fără senzori de
parcare, de exemplu. Un astfel de
oraș este Oradea, orașul cu cei mai
happy oameni din România și cu cea
mai eficientă administrație locală din
România. Un oraș în care clădirile

vechi au renăscut spectaculos, în
care au fost create străzi și pasaje
pietonale, parcare sub Criș, chiar în
centrul orașului. În Oradea,
digitalizarea serviciilor a devenit
regulă.  Așadar aici vorbim, în primul
rând de un „smart governance”
extrem de eficient.
și în București găsim, de exemplu,
piste de biciclete, care ar trebui să
facă parte din conceptul mai amplu
de „smart urban mobility”, care
urmărește transformarea,
reorganizarea transportului urban
actual, astfel încât să ajute la
fluidizarea traficului și reducerea
poluării. Asta, ca să dau doar un
exemplu, sunt mai multe proiecte,
dar nu cât ne-am dori.

Ce ar trebui să facă primarii
pentru a-și transforma orașele în
orașe smart, mai ales că suntem
în perioada electorală? Care este
sfatul expertului? 

Aici te voi contrazice: nu sunt
expertă în smart city. Împreună cu
soțul meu organizăm de peste 4 ani
aceste evenimente, prin care vrem
să aducem conceptul de oraș
inteligent mai aproape de oameni,
de administrația locală. Nu suntem
singurii pe piață, mai sunt și alte
firme, sper să fie și mai multe,
pentru că este nevoie și va fi mai
multă nevoie, pe măsură ce
oamenii, dar mai ales administrațiile
publice locale încep să înțeleagă
avantajele unui Smart City. 
În anii ăștia am vorbit cu mulți
primari, city manageri, companii
private care produc soluții smart și
am învățat de la fiecare, am fost pe
teren, am văzut proiecte la fața
locului, am discutat cu experți din
alte țări pe această temă, pe unii i-
am avut invitați la conferințe. Eu
consider că experți sunt cei care au
participat direct la elaborarea și
implementarea vreunei soluții de
smart city, a vreunei strategii etc.
știu, au apărut mulți „,experți”
peste noapte, dar care nu au nicio
legătură cu practica...

Barcelona reușește
să facă economii de
miliarde de dolari
anual doar pentru
că a instalat
sisteme inteligente
de energie
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Dar, revenind la întrebarea ta.
Primarii care decid că vor merge pe
această cale, ar trebui să identifice
întâi care sunt nevoile orașului și
apoi să caute cele mai bune soluții
pentru a le rezolva prin tehnologiile
smart. Dar, atenție! Așa cum îmi
spunea un primar pe care îl apreciez
foarte mult, degeaba apelezi la
aceste tehnologii dacă tu nu ai pe ce
să le pui, dacă nu ai infrastructură,
în primul rând. Degeaba vii cu
senzori de parcare, dacă nu
conectezi, de exemplu toate
parcările din oraș. 

Cum poate un ”smart city” să
rezolve problema traficului? 

Depinde de fiecare oraș să aleagă
cea mai bună metodă, care, de
regulă, presupune mai multe
proiecte integrate: senzori, piste de
biciclete, sistem modal de transport
urban etc. Apoi, nu este obligatoriu
ca, dacă soluția pistelor de biciclete
a fost eficientă într-un oraș, să fie la
fel de bună și în altul. Aici este rolul
specialiștilor să analizeze și să ofere
soluții, iar primăria să ia o decizie.
Dar, în principiu, transportul
alternativ, cu biciclete, trotinete,
este una dintre soluții. Aici, însă,
trebuie luptat puțin și cu
mentalitatea noastră.
Pe de altă parte, un sistem de
transport inteligent poate ajuta mult
la reducerea emisiilor de CO2. Aș da
tot exemplul Barcelonei: sistemul de
transport cu autobuzul se remarcă
prin folosirea de mai mulți ani a
autobuzelor hibride. Apoi, stațiile de
autobuz sunt dotate cu panouri
solare pentru a furniza energie
ecranelor care arată timpul de
așteptare. 
și, hai, să  mai dau un exemplu de
implicare a comunității: locuitorii
unei zone din Barcelona, din jurul
unei piețe, se plângeau de zgomotul
din trafic. Au montat senzori care au
detectat  nivelul de zgomot și au
demonstrat că acesta depășea cu
foarte mult  recomandările OMS. Pe
baza acestor informații, locuitorii s-

au dus la autorități și au facut
presiuni pentru a regândi utilizarea
acelei pieței. 

Să vorbim putin și de conferințele
pe care le organizați voi. Cum v-a
afectat situația creată de
pandemia de COvID-19? 

Ne-am regândit sistemul și, în iunie,
am început deja cu mini-conferințe
hibrid: câțiva speakeri  fizic în
interior, cu respectarea regulilor
sanitare și de distanțare, iar ceilalți
speakeri online. Așa a fost
conferința „ 5- Future of
Connectivity”, unde i-am avut
invitați pe primarul Clujului, domnul
Emil Boc, primarul Constanței,
domnul Decebal Făgădău, secretari
de stat, companii,  apoi am
organizat „ Smart Health”, unde au
participat doamna consilier
prezidențial Diana-Loreta Păun,
președinții celor două comisii de
sănătate din Parlament, secretari de
stat, companii din domeniul medical
și farmaceutic. 
A urmat” Connecting People,
Connecting Things”, unde a
participat un mare expert

internațional, Misha Dohler. 
Luna aceasta am organizat a 3-a
ediție a Marsului mașinilor eco, un
eveniment care promovează
transportul cu mașinile nepoluante
si mai puțin poluante. Este un
eveniment foarte fain, la care îi invit
pe cititorii voștri, pe care îl
organizăm vara, cu mașini electrice
și hibrid, cu personalități din lumea
artistică, sportivă, ONG-uri,
jurnaliști, lideri din administrația
locală și centrală, care conduc
aceste mașini, dând astfel exemplul
personal în încercarea de a diminua
poluarea din transport. Anul trecut
am extins și la biciclete și trotinete
electrice, a fost superb să vezi
această coloană de mașini,
trotinete, biciclete, scutere electrice
pe străzile orașului! Anul acesta, din
cauza restricțiilor știute, ne-am
limitat la mașini. Ne pregătim acum
de o nouă conferința de două zile, în
octombrie, axată pe Smart
Education (a fost amânată din
martie, când a început criza COVID-
19), Smart Mobility
&Transportation, Urban
Regeneration, Smart Energy&Smart
Health. 

Un sistem de
transport
inteligent poate
ajuta mult la
reducerea emisiilor
de CO2
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Abonament la clubantreprenor.ro
și ziarulpozitiv.ro

Anul 2021

Vă propunem un  abonament integrat, pentru anul 2021, 
care va conține următoarele:

Abonament la ziarul Pozitiv în format pdf, 16 pagini, 
care va avea două apariții pe lună (26 de ediții). Abonații vor
avea un articol / un interviu într-una din ediții, la alegere.
Abonații vor avea o invitație gratuită la unul dintre
evenimentele organizate de clubantreprenor.ro și
ziarulpozitiv.ro în anul 2021.
Abonații vor primi și revista Club Antreprenor (print), care are
o apariție trimestrială (februarie, mai, septembrie și
decembrie).

ziarul Pozitiv în format pdf va fi distribuit gratuit la aproximativ
50.000 de adrese de mail, astfel:
l proprietarii și managerii companiilor cu capital românesc și

multinațional, la nivel național (top 5.000 pe fiecare județ și
top 10.000 în București) din următoarele sectoare –
industrie, energie, construcții, servicii, retail, IT&C,
agricultură, transporturi, turism;

l profesii liberale (avocați, notari, practicieni în insolvență,
executori judecătorești, consultanți fiscali, auditori, evaluatori,
contabili, arhitecți, medici, etc.);
l camerele de comerț și industrie județene, camerele de
comerț bilaterale, asociații profesionale, federații și
confederații patronale,  ambasade;
l instituții locale și centrale (ministere, agenții de stat,
autorități de reglementare, consilii județene, prefecturi,
primării, servicii publice deconcentrate);
l licee și universități;
l instituții financiar-bancare, firme de asigurări, societăți de
leasing, fonduri de pensii;

l alte entități economice (firme de intermediere de valori
mobiliare, firme de asset management, companii de
consultanță –fonduri europene, HR, GDPR, etc.);
l mass-media și agenții de PR.

În perioada 1 octombrie – 30 decembrie 2020 avem o ofertă
specială, prețul abonamentului fiind de 500 de lei.

Detalii la mircea Fica, senior editor
Email: mircea.fica@clubantreprenor.ro 

Telefon: 0732.903.216

Ziarul pozitiv s-a născut din dorința de a oferi conținut 
relevant și corect, într-o notă optimistă. Suntem o organizație
imparțială, independentă și neafiliată politic. Ne dorim să
oferim comunității un ziar unde informațiile optimiste
prevalează, să realizăm un jurnalism pozitiv, integru și etic cu
scopul de a crea un mediu inspirațional, propice pentru
dezvoltarea României. 
Obiectivul nostru este să livrăm conținut necesar pentru
îmbogățirea calității vieții în comunitate, să oferim gramul de
optimism necesar pentru a determina oamenii să-și urmeze
țelul în propria țară. Dorința noastră este să creștem împreună
într-un mediu favorabil dezvoltării sustenabile, înconjurat de
povești de succes și de reușite care să inspire comunitatea
românească

Site-ul clubantreprenor.ro își propune să contribuie la
dezvoltarea unei culturi a antreprenoriatului în țara noastră,
cultură bazată pe inovație, viziune, tenacitate, gândire pozitivă,
educație financiară, educație juridică și educație civică.

clubantreprenor.ro și ziarulpozitiv.ro sunt site-uri înfrățite.
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Economia
în vremea coronavirusului
Această carte propune un set de bune practici pentru antreprenori și politicile publice 
în vederea supraviețuirii în condiții de criză, informează Editura Publica, care a editat 
lucrarea lui Iancu Guda, Director General al Coface Credit Management Services și Președinte
al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR). 

Deși a fost scrisă la vârful impactului
epidemiologic și economic provocat de
pandemia de COVID-19, măsurile propuse
sunt aplicabile în orice recesiune, indiferent
de natura acesteia. Utilitatea ei în orice criză
financiară rezidă în similitudinile dintre
acestea în ceea ce privește efectele negative
cauzate companiilor: scăderea vânzărilor,
încasarea tardivă a facturilor, vânzarea lentă
a stocurilor, dificultățile în obținerea
finanțării și foarte multe incertitudini.

60 DE TEhNICI PRACTICE PENTRU
CA ANTREPRENORII șI
gUVERNANȚII Să IA îMPREUNă
CElE MAI BUNE DECIZII

economia în vremea coronavirusului este
structurata pe trei momente ale evoluției
mediului de afaceri din economia
românească – trecut (2010-2019), prezent
(2020) și viitor (2021-2030) – și propune 60
de tehnici practice pentru ca antreprenorii
și guvernanții să ia împreună cele mai bune
decizii. Tehnicile referitoare la trecut sunt
necesare pentru creșterea imunității înainte
de impact. Obiectivul măsurilor propuse
pentru prezent se referă la supraviețuirea în
timpul crizei. Cele mai bune practici
propuse pentru viitor se referă la
accelerarea relansării și consolidarea unei
dezvoltări durabile pe termen lung.
În cei 15 ani de experiență în
managementul riscului afacerilor, autorul a
întâlnit peste 1.000 de antreprenori din

toate domeniile de activitate, ținând
discursuri și prezentări despre evoluția
mediului de afaceri la peste 100 de
conferințe de business. Experiența sa este
sintetizată în cartea de față, a cărei misiune
este clară: să salveze cât mai multe
companii și locuri de muncă.

PREFAȚă

“am decis să scriu această carte la vârful
impactului epidemiologic și economic
provocat de pandemia de CoViD-19. o carte
de acțiune, nu de istorie, prin care propun
un set de bune practici și de măsuri pentru
antreprenori și politicile publice, în vederea
supraviețuirii în condiții de criză. Chiar dacă
a fost scrisă în vremea coronavirusului,
măsurile propuse sunt aplicabile în orice
recesiune, indiferent de natura acesteia.
utilitatea cărții în orice criză financiară
rezidă în similitudinile dintre acestea în ceea
ce privește efectele negative asupra
companiilor: scăderea vânzărilor, încasarea
tardivă a facturilor, vânzarea lentă a
stocurilor, dificultăți în obținerea finanțării
și foarte multe incertitudini. misiunea
acestei cărți este clară: să salveze cât mai
multe companii și locuri de muncă pe timp
de recesiune. miza este enormă. gradul de
atingere a acestui obiectiv poate face
diferența dintre o relansare rapidă a
economiei și adâncirea într-o revenire lentă
și dureroasă”, a subliniat iancu Guda,
autorul cărții.

SISTEMUl PRIVAT șI SECTORUl
PUBlIC TREBUIE Să COlABOREZE
îNTR-O ARMONIE PERFECTă

Pentru ca economia să treacă cu bine peste
etapele de recesiune ale ciclului economic,
sistemul privat și sectorul public trebuie să
colaboreze într-o armonie perfectă.
Mecanismul România (sectorul public) SRL
(mediul de afaceri) poate funcționa la
potențialul maxim dacă are la bază o
simbioză cu efecte pozitive în ambele
sensuri. Pentru a obține cele mai bune
rezultate, acest mecanism nu trebuie
dereglat și trebuie sincronizat continuu.
Prezentul este rezultatul acțiunilor din
trecut, iar ceea ce facem în prezent poate
schimba viitorul.
trecut. Încercările extreme testează
capacitatea de rezistență a statelor și a
companiilor, ele fiind rezultatul acțiunilor
din trecut. Dacă deciziile trecute nu au fost
perfecte, istoria ne oferă o șansă de
învățare și de progres de care cei inteligenți
și responsabili profită întotdeauna,
deoarece știu un adevăr dur: istoria nu iartă
proștii! 
prezent. Situațiile excepționale necesită
măsuri excepționale sau neconvenționale,
care nu ar fi fost adoptate în situații
normale. La fel ca un tsunami, și recesiunile
economice lovesc puternic și impredictibil.
Toate detaliile contează și fiecare în parte
poate face diferența dintre viață
(continuarea activității) și moarte (faliment).
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Ezitarea poate avea costuri
irecuperabile. Dozajul nepotrivit
poate transforma o măsură bună
într-una proastă. Comunicarea
influențează decisiv reacția tuturor
jucătorilor din piață, iar ecoul
acțiunilor acestora devine mai
puternic decât însăși măsura
comunicată. Viitorul este
întotdeauna decis acum. 
viitor. Misiunea asumată, viziunea și
valorile împărtășite, obiectivele și
planul de acțiune pentru atingerea
acestora, toate au un element
comun: orizontul pe termen lung.
Dacă guvernanții și companiile nu
corelează acțiunile din fiecare zi cu o
strategie pe termen lung, atunci nu

construiesc în viitor, ci
supraviețuiesc de pe o zi pe alta, de
la un an la altul, de la un mandat la
următorul. Drumul haotic în zigzag
generează costuri enorme de timp,
bani sau oportunități pierdute. Un
lux pe care România nu și-l permite,
mai ales că avem un munte de urcat.
Efectele acestor legi sunt
exponențiale când prezentul este
sufocat de război, indiferent de
natura acestuia (financiar, comercial,
epidemiologic, informațional,
teritorial). Pentru că situațiile
extreme întotdeauna vor reprezenta
puncte de cotitură în care se
validează trecutul și se deschid noi
orizonturi pentru viitor. Toate aceste

motive explică structura cărții în
cele trei părți: trecut, prezent și
viitor.

55% DINTRE COMPANII 
AU NEVOIE DE AjUTOR
ExTERN PENTRU A REZISTA

Partea întâi, ultimul deceniu –
Culegi ceea ce semeni, se referă la
trecut și analizează evoluția
mediului de afaceri și a politicilor
publice din ultimul deceniu.
Obiectivul celor 10 măsuri
preventive propuse în primul capitol
este creșterea imunității
companiilor în timpul recesiunii.
Tehnicile aferente sunt explicate
folosind o analogie cu factorii
determinanți în supraviețuirea unui
accident rutier: responsabilitatea
șoferului, calitatea carosabilului,
performanța tehnică și siguranța
autovehiculului, viteza de reacție
rapidă și adecvată situației,
răspunsul celorlalți participanți la
trafic, severitatea daunelor
(intensitatea șocului și viteza
deplasării), primul ajutor,
disponibilitatea rezervelor de sânge
pentru transfuzie, echipamentele
medicale și, în fine, disponibilitatea
și pregătirea profesională a
personalului medical. Toți acești
factori au un corespondent în
limbajul de business și fiecare dintre
aceștia poate fi îmbunătățit pentru
supraviețuirea companiilor în urma
accidentului financiar din recesiune.
Cele 10 tehnici sunt aplicate pe
câteva companii reale, respectiv 3
studii de caz care reflectă
rezultatele posibile: companii care
nu sunt afectate de recesiune (15%
din mediul de afaceri activ în
România în vremea coronavirusului),
firme care sunt afectate de
recesiune, dar au imunitate bună și
pot rezista singure (30% din mediul
de afaceri activ în România în
vremea coronavirusului) și companii
care au nevoie de ajutor extern
pentru a rezista (55% din mediul de
afaceri activ în România în vremea
coronavirusului).
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Partea a doua, 2020 = covid-19. Viitorul?
ACUM. Alegerile de astăzi decid viitorul de
mâine se referă la prezent și pune accentul
pe măsuri de intervenție pentru
supraviețuirea companiilor. Tehnicile
prezentate se referă atât la bunele practici
de management, pe care antreprenorii ar
trebui să le ia în considerare pentru
propriile companii, cât și la măsurile
guvernamentale propuse pentru sprijinirea
mediului de afaceri în vremea
coronavirusului.

Partea a treia, uRmătoRul deceniu –
Succesul este planificat și muncit, se referă
la viitor și propune 10 soluții pentru
accelerarea dezvoltării companiilor, precum
și 10 priorități strategice pentru relansarea
creșterii economice. Desigur, paleta
opțiunilor practice în deceniul următor va
depinde de eficiența măsurilor luate în
prezent.
Pe lângă deosebirile evidente privind timpul
la care fac trimitere cele trei părți (trecut,
prezent și viitor), mai există o diferență

importantă între acestea. Partea întâi și
partea a treia încep cu mediul de afaceri și
continuă cu politicile publice, în timp ce
succesiunea se schimbă în partea a doua.

MEDIUl DE AFACERI ESTE PIATRA
DE TEMElIE PENTRU BUNA
FUNCȚIONARE A ECONOMIEI

În condiții normale din trecut (partea întâi)
sau din viitor (partea a treia), mediul de
afaceri este piatra de temelie pentru buna
funcționare a economiei, deoarece:
• Companiile plătesc salarii din care
angajații consumă (și cererea din economie
funcționează normal), economisesc (și
sistemul bancar are resursele pentru
creditare) și investesc (și piața de capital are
fondurile necesare pentru finanțarea
firmelor listate). Firmele creează locuri de
muncă pentru integrarea tinerilor în câmpul
muncii și asigurarea de venituri necesare
pentru traiul zilnic și întemeierea unei
familii.
• Companiile plătesc taxe: contribuții
sociale, impozite pe venit sau pe profit, taxă
pe valoare adăugată, taxe pe active, accize,
câștig de capital, dividende și diverse alte
impozite. Toate acestea sunt venituri fiscale
din care statul asigură buna funcționare a
serviciilor publice și investițiile în
infrastructură (educație, sănătate,
transporturi, energie, mediu înconjurător).
• Companiile generează randamentul
aferent capitalului investit de către
acționari, motivându-i astfel pe aceștia să
reinvestească mai multe resurse financiare
pentru dezvoltarea afacerilor. Companiile
plătesc dividende, remunerând proporțional
riscul asumat de acționari.
• Companiile investesc capitalul atras de la
partenerii de afaceri pentru dezvoltarea de
noi produse, servicii sau tehnologie
modernă pentru progresul umanității.
Firmele investesc în dezvoltarea
profesională a angajaților, o parte dintre
aceștia devenind antreprenori și contribuind
la progresul economiei prin generarea de
locuri de muncă și servicii sau produse noi
oferite clienților. 

În condiții normale, statul nu face decât să
redistribuie valoarea adăugată generată de
companii și populație (salariați sau
antreprenori). Astfel, este responsabil să
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asigure servicii publice în bune
condiții, siguranța națională și
ordinea publică, infrastructura
(educație, sănătate, transporturi
etc.), cadrul legislativ și respectarea
acestuia („regulile jocului”), politica
externă prietenoasă investițiilor
străine, precum și tot felul de
programe naționale pentru
stimularea dezvoltării mediului de
afaceri, protejarea și respectarea
mediului înconjurător și, în general,
comportamente prezente care
contribuie la o țară mai bună pentru
generațiile viitoare. Astfel, mediul de
afaceri devine decisiv în condiții
normale și reprezintă piatra de
temelie și începutul pentru trecut
(Partea întâi) și viitor (Partea a
treia).

ROlUl STATUlUI ESTE
PRIMORDIAl îN TIMPUl
PANDEMIEI

În condiții atipice (pandemie,
recesiune economică globală,
conflicte militare care amenință
securitatea națională), rolul statului
devine primordial. Acesta are
responsabilitatea să intervină ferm și
decisiv pentru protejarea fizică și
financiară a populației și a mediului
de afaceri. Dacă măsurile necesare și
corect dozate nu sunt luate la timp,

intervențiile viitoare pot deveni mai
costisitoare și mai puțin eficiente. În
acest scenariu, prea multe companii
intră în insolvență și prea multe
locuri de muncă sunt pierdute.
Toate acestea erodează tracțiunea
economiei de a reveni din recesiune.
În schimb, dacă statul
implementează rapid cele mai
potrivite măsuri pentru populație și
mediul de afaceri, atunci sectorul
privat își păstrează resursele pentru
accelerarea relansării economice.
Astfel, statul devine decisiv în
condiții excepționale, iar măsurile
guvernamentale pentru sprijinirea
mediului de afaceri reprezintă piatra
de temelie și începutul Părții a doua.
COVID-19 va fi învins. Orice război
trece, oricât este de dureros.
Recesiunile sunt etape normale ale
ciclului economic, care continuă
după aceleași legi. Totuși, indiferent
de viteza relansării activității
economice, economiile vor rămâne
cu sechele importante, între care
datorii publice și private mai mari,
companii slăbite de încercările
financiare și o populație vlăguită
după un stres psihic enorm. Depinde
de noi dacă vom merge haotic, în
zigzag, sau ordonat, în linie dreaptă.
Prin cele 60 de bune practici și
soluții, această carte încearcă să
aducă ordine din haos.

TESTIMONIAlE

Un imbold la acțiune, imediat, acum! 
Citește această carte! Informațiile statistice

inteligent combinate pe care le conține 
îți vor clarifica opțiunile. Ca antreprenor, 

tu trebuie să vezi oportunitățile acolo unde 
toți ceilalți văd numai primejdii. — 

dan șucu, fondator și ceo mobexpert

În plin necunoscut suntem dominați de emoții –
nu cel mai bun sfetnic. De aceea este critic să

punem în mod constructiv expertiza la un loc de
frunte. Nu adevărul unic, ci expertiza. 

Cheia de rezistență a unei abordări sustenabile
nu poate fi decât învățarea; din ceea ce ni se
întâmplă, din ceea ce ni s-a întâmplat și din

ideile îndrăznețe care circulă în momente de
cumpănă. Iancu Guda este probabil cel mai

prolific promotor al acestei învățări. 
Un mare câștig pentru România. — 

sergiu manea, 
ceo banca comercială Română

În vremuri tulburi, deciziile ar trebui luate 
pe baza informațiilor clare, relevante, 
bazate pe date – informații sintetizate 

excelent în această carte. — 
iulian stanciu, ceo emaG

Iancu vine mereu cu informații și perspective
noi, argumentate și imparțiale. Este unul dintre
puținii autori pe care îi citesc în permanență. — 
mihai purcărea, ceo bRd asset management

DESPRE AUTOR

iancu Guda este Director General al Coface Credit Management Services, unde este responsabil pentru dezvoltarea liniilor de servicii și
unde a acumulat o experiență de peste 15 ani privind managementul riscului de credit. De asemenea, este Lector Asociat și predă cursuri
de Risk Management la Academia de Studii Economice. Din 2013 este Lector Asociat la Institutul Bancar Român, unde predă cursuri de
analiză financiară avansată și finanțe corporative în cadrul programului CEFA. În 2017, Iancu Guda a fost autorizat de Autoritatea de
Supraveghere Financiară pentru poziția de Administrator Independent în Consiliul de Administrație al BRD Asset Management. 

În 2010, după absolvirea Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori a Academiei de Studii Economice, Iancu Guda a finalizat
cu succes programul DOFIN – Centru de Excelență European, în 2016 a parcurs toate cele trei niveluri de certificare CFA și în prezent
deține autorizația de formator autorizat al Autorității Naționale pentru Calificări. În noiembrie 2014 începe cursurile EMBA Sheffield
University, pe care le finalizează cu un calificativ cu distincție în 2016, fiind singurul câștigător al bursei integrale la nivel național.
Din martie 2012 este membru activ al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) și preia responsabilitatea de
vicepreședinte pentru perioada 2014-2016, urmată de mandatul de președinte al Consiliului Director al AAFBR pentru perioada 
2016-2020. Este autorul cărții De ce eșuează companiile? (Editura Publica, 2018). Îi poți urmări activitatea pe iancuguda.ro.
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Câte companii erau în România
înainte de începerea pandemiei

Potrivit datelor furnizate clubantreprenor.ro
de către Oficiul Național al Registrului
Comerțului (ONRC), în țara noastră erau
înregistrate la data de 31 ianuarie 2020
următoarele entități: 
1,141 milioane SRL-uri (societate cu
răspundere limitată); 
l 2.476 SNC-uri (societate în nume colectiv); 
l 3 SE (societate europeană); 
l 193 SCS (societate în comandită simplă); 
l 3 SCE (societate cooperativă europeană); 
l 4 SCA (societate în comandită pe acțiuni); 
l 1.991 SC (societate cooperativă); 
l 11.111 SA (societate pe acțiuni); 
l 215 RA (regie autonome); 
l 262.541 PFA (persoană fizică autorizată); 
l 139 OCR (organizație cooperatistă de

credit); 
l 122.136 II (intreprindere individuală); 
l 32.557 IF (intreprindere familială); 
l 38 GIE (grup de interes economic); 
l 14 GEIE (grup european de interes

economic); 
l 1.468 CA (cooperativă agricolă) 
l 94 ALT (alți profesioniști – alte forme

juridice, de exemplu institute naționale de
cercetare-dezvoltare, sucursale străine etc.). 

vezi tabelul  - sursa onRc
În total sunt 1,577,647 entități. La
realizarea PIB-ului și la exporturi cel mai
mult contribuie cele 11.111 societăți pe
acțiuni și încă aproximativ 40.000 de SRL-
uri. Există și două societăți în comandită
simplă care contribuie mult la buget. Este
vorba despre Kaufland România SCS și Lidl
România SCS.

Potrivit ONRC, cele mai multe entități
economice sunt înregistrate în București
(291.280). Urmează județele Cluj (82.855),
Timiș (66.744), Constanța (59.896), Bihor
(58.426), Ilfov (56.440), Iași (52.673) și
Brașov (50.684).
Cele mai puține entități sunt în județele
Ialomița (12.336), Covasna (12.447),
Mehedinți (14.917) și Giurgiu (14.943).



73septembRie 2020  l

BU
SIN

ESS N
EW

S

situaţia statistică a pRoFesioniştiloR existenţi şi neRadiaţi din ReGistRul comeRţului, la data de 31.01.2020
alt ca Geie Gie iF ii ocR pFa Ra sa sc sca sce scs se snc sRl total general

Alba 3 41 1 935 1.390 2 10.149 8 199 34 68 17.069 29.899

Arad 9 36 1 1.084 4.036 15 7.391 7 248 47 1 5 4 24.140 37.024

Arges 11 24 1 1.063 3.089 5 6.362 4 267 48 6 31.904 42.784

Bacau 5 28 1 1.044 4.757 4 4.195 3 223 166 1 1 77 22.310 32.815

Bihor 1 38 1 1.700 4.045 5 13.662 11 343 65 8 1 10 38.536 58.426

Bistrita-Nasaud 2 50 1.141 1.527 4 6.124 14 141 83 6 8 14.131 23.231

Botosani 1 133 449 4.323 2 3.439 1 98 43 35 9.143 17.667

Braila 2 15 1 314 2.763 2 3.101 3 131 39 3 20 11.631 18.025

Brasov 13 39 1 236 3.199 5 7.234 15 418 72 12 24 39.416 50.684

Bucuresti 543 12 7 11 848 1.668 11 26.994 24 2.880 66 1 2 41 2 75 258.095 291.280

Buzau 4 34 313 1.416 4 5.360 4 159 37 5 296 17.548 25.180

Calarasi 11 45 281 2.102 1 2.787 1 105 20 50 10.011 15.414

Caras-Severin 3 23 564 1.757 4 3.395 7 94 40 1 11 10.809 16.708

Cluj 32 46 1 2 590 1.717 8 17.380 11 482 63 3 123 62.397 82.855

Constanta 29 58 1 598 3.971 5 7.556 9 547 91 2 17 47.012 59.896

Covasna 4 19 1 275 1.862 1 3.104 2 97 42 1 17 7.022 12.447

Dâmbovita 4 42 2.327 5.802 3 4.834 3 147 26 2 2 17.044 30.236

Dolj 10 83 2 1.286 4.082 2 7.850 4 245 57 1 112 30.430 44.164

Galati 2 21 5 854 2.681 4 4.324 3 229 31 123 22.996 31.273

Giurgiu 5 18 211 788 1 2.539 2 84 11 1 11.283 14.943

Gorj 5 20 1 242 2.634 3 2.929 3 105 20 4 12.603 18.569

Harghita 10 28 1.157 5.631 1 2.762 2 153 56 1 3 11.848 21.652

Hunedoara 5 11 639 2.541 3 5.755 6 194 39 4 80 20.061 29.338

Ialomita 3 30 1 331 2.179 1.921 1 98 26 1 17 7.728 12.336

Iasi 18 32 2 1.431 5.426 4 8.474 4 320 82 7 24 36.849 52.673

Ilfov 46 15 3 205 593 1 5.265 4 309 33 4 7 49.955 56.440

Maramures 3 37 1 1.649 4.759 8 6.657 5 217 48 1 2 115 23.757 37.259

Mehedinti 0 13 283 2.842 3.281 5 84 14 39 8.356 14.917

Mures 10 17 676 3.719 3 7.840 2 227 48 3 3 25.051 37.599

Neamt 6 20 812 3.697 3 4.845 2 167 59 1 217 18.024 27.853

Olt 1 58 534 2.666 2 4.750 1 96 22 1 198 13.391 21.720

Prahova 15 15 1 822 4.287 6 7.578 6 328 58 3 286 34.504 47.909

Salaj 3 30 907 1.357 1 5.001 1 75 25 28 9.317 16.745

Satu Mare 13 49 2 1 778 1.926 1 5.632 4 147 33 3 19 14.910 23.518

Sibiu 12 9 547 2.088 2 7.255 12 236 35 10 44 21.730 31.980

Suceava 7 48 1.339 3.934 3 5.321 3 186 74 1 43 22.912 33.871

Teleorman 6 84 882 1.876 3 3.406 1 117 20 42 23 11.841 18.301

Timis 58 52 2 871 2.789 10.799 5 392 65 11 42 51.658 66.744

Tulcea 5 11 232 428 2 5.875 4 121 31 7 138 8.728 15.582

Vaslui 4 24 804 3.875 2 2.116 2 147 23 1 8 9.634 16.640

Vâlcea 8 18 894 3.364 2 3.405 4 137 69 28 13.816 21.745

Vrancea 2 42 1 409 2.550 1 3.894 2 118 30 1 31 12.224 19.305

Total general 934 1.468 14 38 32.557 122.136 139 262.541 215 11.111 1.991 4 3 193 3 2.476 1.141.824 1.577.647

Nota: SRL - Societate cu Raspundere Limitata, SNC - Societate in nume colectiv, SCS - Societate in Comandita Simpla, SA - Societate pe actiuni, SCA -
Societate in Comandita  pe Actiuni, SE - Societate Europeana, OCR - Organizaţie cooperatistă de credit, SC - Societate cooperativa, SCE - Societate
Cooperativa Europeana, CA - Cooperativa Agricola, GIE - Grup de Interes Economic, GEIE - Grup European de Interes Economic, PFA - Persoana Fizica
Autorizata, II - Intreprindere Individuala, IF - Intreprindere Familiala, RA - Regie Autonoma, ALT - Alti profesionisti : sunt incluse alte forme juridice, de ex.
institute nationale de cercetare-dezvoltare, sucursale straine etc, 
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Care sunt cele mai puternice județe,
în funcție de cifra de afaceri 
a companiilor înregistrate
Bucureștiul, Ilfovul și Timișul se află în topul celor mai puternice județe din România în funcție
de cifra de afaceri din 2019 a companiilor înregistrate, iar în clasamentul județelor cu cele mai
slabe rezultate de business se regăsesc Mehedinți, Caraș Severin și Vaslui, potrivit noii analize
KeysFin Local Business. 

Mai mult, în comparație cu acum 5 ani,
există coborâri considerabile în topul
județelor românești, așa cum este cazul
Aradului, care a coborât de pe locul 10 în
2015, pe locul 13 în 2019, sau al județului
Galați, care a ajuns, de pe locul 15 în 2015,
pe locul 17 în 2019. În ceea ce privește
rezultatele pozitive, Prahova a urcat de pe
locul 8 în 2015, pe 6 în 2019, iar Bihor a
ajuns de pe locul 12 în 2015, pe locul 9 în
2019, în funcție de cifra de afaceri a
companiilor înregistrate. 
În funcție de numărul de companii
existente, pe primul loc se află în continuare
Capitala, cu 136,9 mii de companii în 2019
(peste 20% din total), fiind urmată de Cluj,
cu 42,9 mii de companii (6,3 % din total) și
de Ilfov, cu 30,8 mii de companii (4,5% din
total). La cealaltă extremă, cele mai puține
companii sunt înregistrate în Mehedinți, cu

doar 3,6 mii firme existente în 2019, dar și
în Botoșani, cu 4,6 mii de companii, și în
Covasna, cu 4,7 mii de companii. 

TOP CElE MAI PUTERNICE 10
jUDEȚE DIN ROMâNIA

Bucureștiul a avut o cifră de afaceri de
570,8 miliarde lei în 2019, aflându-se pe
primul loc și fiind urmat la mare de distanță
de Ilfov, cu 111,8 miliarde lei și Timiș, cu
67,2 miliarde lei. Față de 2015, Argeșul a
scăzut un loc, de pe 4 pe 5, ajungând la 65,5
miliarde lei, iar Clujul a avansat de pe locul
5 în 2015, pe 4 în 2019, având o cifră de
afaceri de 65,7 miliarde lei anul trecut. 
Următoarele județe din România, în funcție
de cifra de afaceri din 2019 a companiilor
înregistrate sunt Prahova (56 miliarde lei),
Constanța (52 miliarde lei), Brașov (47,3

miliarde lei), Bihor (34,1 miliarde lei) și Sibiu
(34 miliarde lei). 
În ceea ce privește topul profitabilității, pe
primul loc se află și în acest caz Bucureștiul,
cu un rezultat net pozitiv în valoare de 30,9
miliarde lei, fiind urmat de Ilfov, cu 6
miliarde lei și Cluj, cu 5,2 miliarde lei. 

jUDEȚE UNDE AFACERIlE
APROAPE Că lIPSESC

Față de acum 5 ani, situația a rămas
aproape neschimbată în Mehedinți, un
județ care a rămas pe ultimul loc, atât în
ceea ce privește cifra de afaceri a
companiilor de aici, cât și numărul acestora.
Astfel, în 2019, cele 3,6 mii de companii
înregistrate în Mehedinți au totalizat o cifră
de afaceri de doar 3 miliarde de lei. Topul
celor mai slabe județe din punct de vedere





76 l septembRie 2020

BU
SI

N
ES

S 
N

EW
S

economic este completat de Caraș-Severin,
cu o cifră de afaceri a companiilor de 6,2
miliarde de lei, Vaslui, cu 6,42 miliarde de
lei, Teleorman, cu 6,45 miliarde de lei, și
Covasna, 6,51 miliarde de lei. 
Cât despre județele care se află pe pierdere,
în funcție de rezultatul net al companiilor,
cele mai slabe rezultate financiare au fost
înregistrate în Vâlcea, județ aflat pe ultimul
loc, cu o pierdere cumulată de 1,1 miliarde
lei, Hunedoara – pierdere cumulată de
425,9 milioane lei și Gorj – pierdere
cumulată de 393 milioane lei. 

CElE MAI POPUlARE SECTOARE
ECONOMICE

În ceea ce privește sectoarele de activitate,
Comerțul predomină în mai toate județele
României, dar și Construcțiile, Industria
Prelucrătoare și IT&C-ul ocupă locuri
fruntașe. 
Astfel, în 2019, în București, existau peste 36
de mii de companii, având ca domeniu
principal de activitate un cod CAEN aferent
comerțului, totalizând o cifră de afaceri de
276 miliarde lei (45% din totalul sectorului).
Capitala este urmată de Cluj, cu 9,7 mii
firme din comerț și o cifră de afaceri de 24,7
miliarde lei (4% din total sector) și Ilfov, cu
9,69 mii companii din comerț și afaceri de
67,9 miliarde lei (peste 11% din total sector). 
Construcțiile sunt populare îndeosebi în
București, Cluj și Timiș, acestea fiind cele
mai importante 3 județe pentru acest

domeniu de activitate. Bucureștiul este din
nou pe primul loc, cu peste 13 mii de
companii care se ocupă cu construcțiile,
totalizând o cifră de afaceri de 30,3 miliarde
lei (38% din sector). Podiumul este
completat de Cluj, cu 5,1 mii companii și 6,9
miliarde lei cifră de afaceri și Timiș, cu 3,7
companii și 3,3 miliarde lei cifră de afaceri. 
Cât despre industria prelucrătoare, tot
capitala conduce, cu o cifră de afaceri de
46,9 miliarde lei (12% din total sector) a
celor 7,4 mii de companii cu sediul aici și
afaceri în acest sector. Pe locul 2 ca cifră de

afaceri se clasează Argeș, cu 39,8 miliarde
lei și 2,1 mii de companii, dintre care cea
mai importantă este AUTOMOBILE DACIA
SA, iar pe locul 3 Timiș, cu 27 miliarde lei
cifră și 2,6 mii de companii. 
IT&C-ul devine din ce în ce mai activ, atât în
județele deja consacrate, care de altfel se și
află pe locurile 1 și 2: București (11,3 mii de
companii și o cifră de afaceri de 44 miliarde
lei) și Cluj (2,9 mii companii și o cifră de
afaceri de 5,7 miliarde lei), cât și în Timiș
(1,3 mii de firme și o cifră de afaceri de 2,4
miliarde lei), Iași (1,3 mii companii și o cifră
de afaceri de 1,8 miliarde lei) și Ilfov (1,7 mii
de companii și o cifră de afaceri de 992,8
milioane lei), ocupantele locurilor 3, 4 și 5. 

jUDEȚElE CU CEI MAI MUlȚI
ANgAjAȚI

Județele în care se regăsesc cei mai mulți
angajați sunt București – cu peste 1 milion
de angajați, Timiș, cu 189,7 mii de angajați,
și Cluj, cu 183,7 mii de angajați în 2019. 
De cealaltă parte, județele cu cei mai puțini
angajați sunt Mehedinți și Giurgiu, cu doar
14,6 mii de angajați și respectiv 20,9 mii de
angajați în 2019. 

Nota: analiza are la bază datele financiare
din 2019, raportate de companii la
ministerul finanțelor până în momentul
extragerii informațiilor, în septembrie 2020.
Datele pot suferi modificări până la sfârșitul
lui 2020. 





78 l septembRie 2020

BU
SI

N
ES

S 
N

EW
S

Retailerul Contakt a deschis 
18 unități noi în 2020
Retailerul Contakt, lider în distribuția de accesorii și tehnologii dedicate dispozitivelor mobile,
a deschis anul acesta 18 unități noi, ajungând la peste 200 de locații active la nivel național.
Pentru ultimele patru luni ale anului, compania românească are în plan deschiderea de 8 noi
locații în București, Cluj-Napoca, Brașov, Galați, Ploiești și Turda. 

Fondat în 2002, la Timișoara, grupul Contakt
a cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimii
cinci ani, extinzându-și rețeaua de unități
proprii la peste 200 de locații din București
și 36 de județe, fiind prezenți în peste 98%
dintre cele mai importante galerii
comerciale deschise în România, precum și
în magazine stradale. În prezent, grupul
controlat de antreprenorii români Darius
Petric, Cosmin Preda și Marcel Ioftor deține
în portofoliu două branduri de retail:
contakt și magazinele premium Hoco.

SE ESTIMEAZă O CREșTERE 
A PROFITUlUI

În 2019, Contakt a raportat o cifră de
afaceri de peste 63 milioane de lei, în
creștere cu aproximativ 65% față de anul
anterior. Pentru anul în curs, reprezentanții
companiei estimează o cifră de afaceri de
circa 60 milioane de lei și o creștere a
profitului, generată de politica de
expansiune a numărului de locații precum
și de optimizarea proceselor interne.
În ceea ce privește valoare totală a
investițiilor făcute de companie în 2019,
aceasta se ridică la peste 2,8 milioane de
lei și a vizat obiective precum
deschiderea a 28 de locații noi,
dezvoltarea noii platforme a
magazinului online, amenajarea unei
hale logistice, dar și reînnoirea flotei
auto. În anul în curs, până în prezent,
valoarea investițiilor grupului Contakt
s-a ridicat la peste 850.000 lei pentru
deschiderea de noi unități,
amenajarea birourilor și dotarea cu
noi echipamente. 

„Contakt continuă seria de investiții și
politica de expansiune în cele mai
importante orașe din țară, urmând ca până
la finalul anului să ajungem la un număr
total de 26 de unități noi deschise în 2020.
Deși prima parte a anului a fost marcată de
o perioadă mai dificilă în contextul provocat
de pandemie, previziunile pentru 2020 sunt

per total optimiste. estimăm o cifră de
afaceri apropiată celei din 2019 și o rată a
profitului mai ridicată, susținută de
optimizarea proceselor interne și de
obiectivul nostru de extindere atât a
numărului de locații, cât și a ofertei de
produse”, a declarat cristian Gheran,
General manager contakt.

CE PRODUSE SE VâND MAI BINE

Potrivit reprezentanților companiei, în topul
orașelor care au generat cele mai multe
vânzări în primele șapte luni ale anului se
află București, Cluj-Napoca și Timișoara,
urmate de Brașov și Iași. Printre categoriile
de produse cu cele mai multe solicitări din
partea clienților în intervalul de referință se
numără foliile de protecție, husele, dar și

produsele de conectică.

DESPRE CONTAkT

Retailerul Contakt este lider de
piață în distribuția de accesorii și
tehnologii dedicate dispozitivelor
mobile. Grupul fondat în 2002, la
Timișoara, reunește două
branduri de retail: Contakt și
Hoco, cu peste 200 de unități
deschise în București și 36 de
județe, atât în locații stradale cât
și în 98% dintre cele mai

importante galerii comerciale din
România. În prezent, grupul

controlat de antreprenorii români
Darius Petric, Cosmin Preda și Marcel

Ioftor numără peste 520 de angajați la
nivel național. 
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Cristina Neagu este noul ambasador
al BRD groupe Société générale
BRD – Groupe Société Générale a semnat un parteneriat cu Cristina Neagu, singura sportivă
din istoria handbalului care a fost recompensată de patru ori de Federația Internațională 
de Handbal cu titlul de „Cea mai bună jucătoare a anului”, informează BRD. Cristina Neagu 
va deveni astfel ambasadorul BRD, reprezentând valorile băncii într-o serie de proiecte 
de responsabilitate socială și de comunicare instituțională.

BRD Groupe Société Générale este, de șase
ani, partenerul oficial al Federației Române
de Handbal, sponsorul echipelor naționale de
handbal ale României. În această calitate,
BRD a fost și este lângă handbalul românesc,
suporter mândru de toate performanțele
obținute în această perioadă – medalia de
bronz la Campionatul Mondial de Handbal
feminin din anul 2015, locul 4 la Campionatul
European de Handbal din 2018, ambele
obținute de naționala feminină de senioare,
precum și medalia de aur la Campionatul
Mondial de junioare, obținută de naționala
feminină Under 18 în anul 2014.
”Cristina este un extraordinar ambasador al
României. am avut plăcerea să o cunosc pe
Cristina și sunt impresionat de puterea ei de
muncă, de perseverența și seriozitatea ei.
Sunt câteva dintre multele valori comune, pe
care atât eu personal, cât și echipa mea, le
împărtășim. avem toată admirația pentru tot
ce a reușit să facă, trecând peste toate
adversitățile și momentele dificile, și suntem

mândri că îi suntem alături, contribuind la
viitorul acestui sport atât de frumos și de
iubit în România. Sperăm că prezența și
imaginea ei îi vor inspira atât pe colegii mei
din bancă, cât și pe toți cei care vor să
construiască viitorul făcând performanță și
inovând, în sport sau în societate”, a spus
François bloch, ceo, bRd – Groupe société
Générale.
mă bucur să reprezint bRD, un suporter
constant al sportului, și în special al
handbalului românesc, o companie care, ca
și mine, crede că viitorul este pe atât de plin

de reușite pe cât de mult efort pui în fiecare
pas, că nimic nu vine fără muncă asiduă și
fără oamenii de lângă tine, cei care cred în
tine în orice împrejurări, și care, prin
încrederea lor, te împing înainte, în fiecare
zi, ajutându-te să-ți atingi potențialul
maxim. Sunt recunoscătoare pentru
dragostea pe care mi-o transmite publicul și
sper, împreună cu bRD, să dau înapoi măcar
o parte din energia pe care o primesc,
susținând proiectele băncii care construiesc
viitorul pentru noua generație”, a declarat
cristina neagu.

În scopul susținerii afacerilor românești,
Libra Internet Bank a solicitat suplimentarea
plafonului de garantare din cadrul
Programului IMM Invest, ca urmare a
epuizării rapide a plafonului inițial de 68
milioane lei. Astfel, Fondul Național de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile
Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a alocat băncii un
nou plafon, semnificativ mai mare, în
valoare de 180 milioane lei disponibili
imediat pentru firmele care doresc să obțină

credite IMM Invest de la Libra Internet Bank.
"Programul IMM Invest este una dintre
soluțiile în care am crezut încă de la început,
când am luat decizia de a ne înscrie și de a
ne asuma un rol activ în actualul context
dificil cauzat de pandemie. Epuizarea rapidă
a plafonului acordat inițial băncii noastre ne-
a determinat să aplicăm pentru o
suplimentare semnificativă a limitei de
garanții, menită să răspundă nevoilor
importante din mediul de business, de a

face față provocărilor curente și de a pregăti
investițiile pentru oportunitățile care încep
să apară", a declarat Emil Bituleanu, Director
General al Libra Internet Bank.
În urma acestei majorări, reprezentanții
companiilor pot aplica în continuare pentru
o finanțare acordată de către Libra Internet
Bank în cadrul Programului IMM Invest,
pentru a beneficia de credite garantate de
stat și de costuri subvenționate, în condițiile
prevăzute de lege.

libra Internet Bank continuă finanțările prin Programul IMM Invest
după suplimentarea plafonului de garantare cu 180 milioane lei 
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DOMENII DE ACTIVITATE:

  Recuperare bunuri

  Recuperare creanţe

  Consultanţă și reprezentare juridică

De peste 10 ani societatea noastră se bucură de un real succes pe 

segmentul de recuperare a bunurilor și a creanţelor, fiind întotdeauna 

pregătiţi să le oferim tuturor clienţilor cele mai potrivite soluţii. 

Într-un domeniu atât de antrenant precum cel al recuperărilor, unde 

elementul  juridic are o prezenţă esenţială, era necesară existenţa unei 

entităţi care să întrunească o pluralitate de servicii. 

Tocmai de aceea, prin obiectul de activitate ce stă la baza identităţii 

noastre, reușim să ne pliem pe nevoile clienţilor, indiferent de specificul 

business-ului pe care îl au.




