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ajoritatea străinilor care
ajung în țara noastră sunt
încântați de  oameni, de
locuri, gastronomie,

obiceiuri, nivelul de trai, de abilitățile
noastre. Pe de altă parte, fiecare dintre noi
ar putea umple minim 2-3 pagini cu lucruri
care nu merg foarte bine în țara noastră.
Sistemul de educație scoate șomeri și
analfabeți funcționali pe bandă rulantă.
Sectorul public de sănătate are mari
probleme. Infrastructura rutieră, feroviară și
maritimă este la pământ. Sectorul energetic
trebuie să se schimbe radical, cu costuri
enorme. Avem încă foarte mulți milițieni, nu
polițiști care să aducă siguranță și încredere
în comunitate. Diplomația noastră
economică este o glumă. Un proces simplu
poate dura 2-3 ani în Justiție. La sport am
decăzut total, este foarte probabil să nu
luăm decât 3-4 medalii la Olimpiada de la
Tokyo. În Capitală nu există o sală de

concerte optimă pentru găzduirea
Festivalului George Enescu. Nu avem o
cultură și o educație ecologică. Citim prea
puțin. Mergem prea rar la teatru, la film, la
medicul de familie sau la dentist. 

Aceste slăbiciuni pot fi estompate și chiar
eliminate în maxim 10-12 ani, cu un efort
național și cu o clasă politică și o
administrație cu viziune, competentă și
integră. Țara noastră a redus foarte mult
decalajele economice pe care le aveam în
1990 față de Grecia, Portugalia, Spania, etc.
Investițiile străine și antreprenorii români au
contribuit decisiv la modernizarea accelerată
a societății noastre. Puțini își mai amintesc
ce nivel de trai era în 1991 sau în 1999. Și
care erau atunci perspectivele. 

România are un potențial de creștere
enorm, minim 5-6% în fiecare an. Sectoarele
care vor contribui în continuare la creșterea
economică sunt industria, construcțiile,
serviciile, IT&C-ul, comerțul, agricultura și
turismul. 

Este îmbucurător faptul că în primele patru
luni ale anului 2021 au fost înființate 39.890
de firme, comparativ cu 22.976 în primele
patru luni din 2020, în creștere cu 73,6%,
relevă analiza Termene.ro realizată pe baza
datelor Oficiului Național al Registrului
Comerțului (ONRC). Printre explicațiile care
stau la baza creșterii apetitului
antreprenorial în România se numără
tendința generală de revenire economică,
ridicarea restricțiilor, procedurile simplificate
în privința eliminării capitalului social minim
și efectul de bază creat de prăbușirea
numărului de firme nou-create odată cu
intrarea țării în starea de urgență în martie
2020.

2021 reprezintă anul de restart pentru
afaceri și societate, context în care
investitorii și antreprenorii au nevoie, mai
mult ca oricând, de un mediu sănătos pentru
a dezvolta afaceri predictibile, cu decizii de
business luate pe baza informațiilor certe.
“Este formidabil că vedem din nou cifrele
statistice raportate înainte de pandemia
Covid-19 cu privire la înființarea firmelor noi.
Teama de a face business a fost înlocuită cu
inițiativă și curaj în afaceri”, a remarcat
Adrian Dragomir, fondator Termene.ro și
consultant de business.

Antreprenorii au schimbat mentalități timp
de trei decenii, ei au fost inventivi, curajoși,
chiar nesăbuiți de multe ori. Au fost flexibili,
au știut să găsească soluţii prin care să
continue activităţile economice, în pofida
pandemiei și a restricţiilor. Foarte mulți
analiști economici au fost surprinși de
rezistența la criză a economiei locale, de
modul în care începe să-și revină.

În următorii 10 ani vor urma transformări
teribile în toate sectoarele economice, în
special în energie, industria prelucrătoare,
transporturi / infrastructură, educație,
sănătate, mediu și agricultură. Problema
este să reușim să facem proiecte eficiente
de finanțare și să avem cu ce subcontractori
și furnizori să dezvoltăm aceste proiecte. În
fiecare lună vor fi anunțate noi investiții, noi
drumuri, noi spații logistice și industriale, tot
mai multe companii locale și multinaționale
își vor extinde activitatea și vor angaja tineri
mai bine sau mai prost pregătiți. 

Urmează cea mai bună perioadă pentru
România. O societate vibrantă, europeană,
stăpână pe propriile forțe și resurse. Sunteți
pregătiți? 

M

MIRCEA FICA, 
Editor Coordonator

Urmează cea mai bună perioadă 
pentru România



2 l mai 2021

SU
M

A
R

puBlicație editată de 
inFatiGaBil sRl

STR. NERVA TRAIAN, NR. 15, BLOC M69, 
SC. 1, ET. 1, AP. 2, SECTOR 3, BUCUREȘTI

ÎNREGISTRATă LA REGISTRUL COMERţULUI 
SUB NR. J40/8703/2017

CUI 37722044
CONT RO95 INGB 0000 9999 0692 5583 
ING BANK, SUCURSALA NERVA TRAIAN

Redacția
MIRCEA FICA, FONDATOR ȘI EDITOR

COORDONATOR – 0732.903.216
mircea.fica@clubantreprenor.ro

ROxANA BIGA, MANAGER DE PROIECT
roxana.biga@clubantreprenor.ro

colaBoRatoRi
MIhAELA ChIRILă, REDACTOR

CAMELIA ILEASă, AGENT DE VâNzăRI

ȘI CITITORII NOȘTRI, CARE SUNT 
MAI INTELIGENȚI ȘI MAI ÎNTREPRINzăTORI 

DECâT NOI

ISSN 2734 – 6250 
ISSN-L 2734 – 6250

copyright: 
inFatiGaBil sRl

Este interzisă, conform legii, reproducerea integrală
sau parțială – pe orice cale – a conținutului revistei,

fără acordul scris al conducerii redacției și al
autorilor, care dețin drepturile de copiere. 

Aparține colaboratorilor, 
în exclusivitate, responsabilitatea privind datele și

considerațiile din textele pe care 
le semnează. Opiniile lor nu reprezintă instituțiile

și/sau firmele cu care aceștia 
au orice fel de relații contractuale.

nR. 3, mai 2021

Revistă de educație, cultură și acțiune antreprenorială

INTERVIUL EDIȚIEI

d&c conta – 20 de ani de
excelență în contabilitate,
audit și consultanță fiscală
Interviu cu carmen sandu și daniel sandu,
Fondatori, D&C Conta4

CLUB ANTREPRENOR

12 turismul va însemna pe viitor o
personalizare a serviciilor în funcție de
tipologia clientului
Interviu cu emanuela anton, Managing Partner
„Paradise Tour”, Safari Specialist „Shadows of Africa”

18 valorile noastre – profesionalism, 
calitate și integritate – ne vor defini 
și în viitor activitatea
Interviu cu Florentina șușnea, Fondator și Managing
Partner, PKF Finconta

20 digitalizarea va schimba radical 
modul în care companiile vor raporta 
intern și extern
Interviu cu alina Făniță, Partener și CEO, 
PKF Finconta

22 echipa swiss clinics are o precizie elvețiană
Interviu cu valentin BuRada, Fondator, Swiss Clinics

29 credem cu tărie că viitorul va fi verde!
Interviu cu Ionel marian ciucioi, Preşedinte al
Consiliului de Administrație și Director General,
Vrancart Adjud

32 oldies, but goldies

34 evo horeca – lider național în industria de
amenajări hoReca

38 succesul dent estet a început cu un
zâmbet și continuă datorită valorilor impuse
pe piața de stomatologie din România:
inovație, excelență, Încredere
Interviu cu dr. oana taBan, 
CEO și fondator DENT ESTET

42 Rolul birourilor rămâne la fel de important
și în sistemul hibrid de lucru al viitorului
Interviu cu ștefan tudos, 
Vicepreședinte, Genesis Property

44 digitalizarea în domeniul medical 
se regăsește în toate segmentele 
lanțului de îngrijiri
Interviu cu Bogdan vlădică, Fondator, Sarimed Ltd

48 investim permanent în tehnologie 
și în pregătirea medicilor pentru a veni în
sprijinul pacienților
Interviu cu Prof. dr. emanuel BRatu, 
Fondator Dental Experts

50 putem instala sisteme de cogenerare, 
pe gaz sau solare, în orice locație 
care consumă simultan căldură și electricitate
Interviu cu Gheorghe țucu, Fondator și Director
General, Valeg Creative Solutions

4 vetro este tranformarea unui vis 
din copilărie și a unei pasiuni pentru 
animale într-un model de business de succes
Interviu cu dumitru FodoR, Fondator, Vetro Solutions

68 suntem un sector motor 
pentru economia locală
Interviu cu Julia leFeRman, Director General,
Asociaţiei Berarii României

70 nu te lăsa furat de lucrurile de suprafață,
dacă vrei să te dezvolți
Interviu cu dana GRuia duFaut, Avocat Fondator,
Cabinet de Avocat GRUIA DUFAUT

74 ambiția noastră este să devenim 
principala platformă de digitalizare 
a reciclării din europa
Interviu cu Bogdan andRonache, 
co-fondator EcoTree

76 am remarcat o evoluție uriașă 
în industria vinului din România
Interviu cu Fiorenzo Rista, oenolog și acționar, 
Crama Viile Metamorfosis

78 atria urban Resort - 
o simfonie arhitecturală
Interviu cu liviu lepădatu, CEO, Cityring Property și
Dezvoltator al Ansamblului rezidențial Atria Urban
Resort, împreună cu Evergent Investments

80 antreprenoriatul digital în contextul
actual: obstacole și reglementări
Articol de simona stRaton, business consultant

82 o soluție pentru educație din România
simplifică managementul și comunicarea
școlilor, din peru până în dubai

84 domeniile Franco-Române, 
tradiție și viitor în dealu mare

86 Răbdarea și perseverența 
sunt cele mai de preț calități 
pentru a face performanță
Interviu cu andra ioana Bunea, Fondator, Dulcelle

OPINIA SPECIALISTULUI

52 proprietatea intelectuală la început de drum 
în antreprenoriat
Articol de andreea Bende, Partener, Consilier în proprietate
industrială, Simion & Baciu și alexandra Rădulescu,
Partener, Simion & Baciu 

54 „după trei ani, GdpR nu este încă înțeles 
și respectat de majoritatea operatorilor români,
inclusiv de autorități”
Articol de marius dumitRescu, președinte al Asociației
Române a Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția
Datelor (ASCPD), DPO certificat PECB și Trainer, Managing
Partner NeoPrivacy România

57 probleme identificate în procedura 
achizițiilor publice
Articol de Dr. alina mioara coBuz BăGnaRu, 
Partener Fondator, SCPA Cobuz și Asociații

60 dimensiunea juridică a antreprenoriatului
Articol de Avocat doctorand sorin aRdelean

61 Reglementarea contractului de societate în noul
cod civil
Articol de Avocat stagiar irina – Roxana GheRGhin

62 antreprenoriatul și asistența juridică 
Articol de alexandra FloRea, Jurist





4 l mai 2021

IN
TE

Rv
IU

L 
ED

Iț
IE

I

D&C Conta – 20 de ani 
de excelență în contabilitate,
audit și consultanță fiscală
Interviu cu Carmen Sandu și Daniel Sandu, Fondatori, D&C Conta

D&C Conta a fost fondată acum 20 de ani,
în 2001, când era o inflație ridicată, 
exista impozit progresiv, companiile
veneau după criza economică gravă din
perioada 1997-2000, iar instituțiile erau
șubrezite după scandalul FNI. 
Ce v-a determinat să înființați firma
dumneavoastră în acel moment?

Pentru noi, firma despre a cărei înființare
vorbim astăzi cu nostalgie a fost primul pas
pe tărâmul antreprenoriatului pe cont
propriu. Amândoi veneam cu o experiență
suficient de relevantă atât în întreprinderile
de stat în care am lucrat câțiva ani până în
1990, cât și în mediul privat în care am intrat
în 1992. Aceste etape ale activității noastre
au fost perioade de acumulări succesive de
experiență, de creștere în plan profesional,
de creștere a încrederii în capacitățile
noastre profesionale. De aici, dorința de a
întinde aripile a venit oarecum de la sine, ca
o etapă de dezvoltare firească.
Ar trebui să amintim în punctul ăsta că am
avut șansa atât a unor profesori foarte buni
în facultate, de la care am căpătat cunoștințe
pe care și astăzi le folosim zilnic și pe care ni-i
amintim cu recunoștință, cât și a unor șefi
care ne-au fost modele de profesionalism și
ne-au îndemnat spre asumarea de
responsabilități. 
Probabil că o contribuție a avut-o și faptul că,
după criza de care ați amintit, când lucrurile
au început să se mai așeze, am intuit la nivelul
subconștientului un potențial de creștere a
pieței serviciilor independente de
contabilitate. Începutul însă nu a fost ușor,
pentru că porneam pe un drum cu multe
necunoscute. Pe plan profesional, eram foarte
stapâni pe noi, tocmai trecusem cu brio prin
examenul de acces la profesia de expert
contabil, dar ca antreprenori? Deși lucrasem

în poziții de conducere până atunci, știam
doar o parte din ce înseamnă să conduci o
firmă; iar când firma aia e a ta lucrurile se
schimbă oarecum, pentru că simți mai apăsat
atât responsabilitatea față de clienți, cât și
față de angajați, vezi din altă perspectivă
planurile de creștere și dezvoltare. 

Oferiți servicii integrate - contabilitate,
audit financiar și consultanță fiscală.
Care sunt cele mai importante repere 
în activitatea dumneavoastră? 
Ce înseamnă echipa  D&C Conta?

Parcursul nostru profesional a însemnat mai
multe succese de etapă. Am început cu
servicii de contabilitate, pentru că aceea era
calificarea noastră profesională din acel
moment, dar am avansat și pe tărâmul
consultanței fiscale, deoarece fiscalitatea
este foarte strâns legată de contabilitate, cei
din branșă știu că nu merg una fără cealaltă.
Trebuie să recunoaștem că, în cazul nostru,
principiul dialectic potrivit căruia acumulările
cantitative duc la schimbări calitative a
funcționat din plin; nu numai că, odată cu
creșterea numărului de clienți și a
problemelor puse de aceștia a crescut și
experiența noastră profesională, dar cu
timpul s-a pus problema și a dobândirii
certificării de consultanți fiscali.
Ulterior, odată cu consolidarea înțelegerii
funcționării mecanismelor economice ca un
tot unitar, dorința de a trece la activitatea de
audit financiar a venit de la sine. 
Reperele sunt nu numai cele legate de
calificările profesionale (expert contabil-
consultant fiscal-auditor) ci și de creșterea
organică a firmei în ansamblu (a numărului de
angajați, a specializărilor acestora, a
numărului de clienți și a complexității
problemelor puse de aceștia).    

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

Clienții noștri provin în special din sfera
prestărilor de servicii de diverse naturi
(servicii din sfera informaticii și a
tehnologiei informației, servicii juridice-
societăți de avocatură, birouri notariale,
societăți de reorganizări și lichidări de
întreprinderi, servicii medicale, servicii de
intermedieri financiare, organizări de
evenimente, activități sportive), dar și din
sfera din ce în ce mai extinsă a comerțului
online. Pe lângă asta, o experiență
consistentă avem în domeniul construcțiilor,
al dezvoltărilor imobiliare și al serviciilor
conexe (servicii de administrări de imobile,
sau consultanță fiscală în materia
tranzacțiilor imobiliare).
Orientarea de început către contabilitatea
societăților civile de persoane (firme de
avocatură, birouri notariale) ne-a ajutat să
performăm într-un domeniu care acum 20
de ani era destul de ocolit de către colegii
noștri, și anume contabilitatea în partidă
simplă și contabilitatea entităților supuse
regimului transparenței fiscale, cu corolarul
lor reprezentat de contabilitatea și
fiscalitatea veniturilor persoanelor fizice.
Datorită în principal procedurilor fiscale
extrem de stufoase în acest domeniu, mulți
dintre colegii noștri evită să lucreze cu astfel
de clienți, ceea ce ne-a lăsat nouă o cotă
interesantă de piață pentru dezvoltare. Iar
în ce privește satisfacția clienților noștri,
trebuie să amintim că primii noștri clienți de
acest fel lucrează cu noi și în prezent.
Un număr din ce în ce mai mare de clienți
ne vin din zona FinTech, a serviciilor bazate
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pe tehnologii financiare (sunt persoane
fizice care obțin venituri din tranzacționarea
de criptomonede, societăți care pătrund din
ce în ce mai îndrăzneț pe piața schimburilor
de monede electronice, sau societăți care
dezvoltă aplicații specifice acestor
activități).

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

Echipa noastră, care în prezent cuprinde un
număr de 20 de profesioniști cu diverse
calificări, este un organism omogen, bine
sudat în ani întregi de lucru împreună, aflat
în continuă creștere în primul rând pe plan
profesional. În strategia noastră de creștere
ne-am ghidat mereu după dictonul ”non
multa, sed multum”, adică ne-am
concentrat nu pe creșterea numărului de
clienți și de angajați, ci în primul rînd pe
creșterea și șlefuirea competențelor
oamenilor noștri și pe creșterea satisfacției
clienților noștri. Mărturisesc că este
măgulitor când primim mulțumiri de la
clienți, de exemplu pentru felul în care
explicăm toate noutățile legislative pe
înțelesul tuturor.
Avem o activitate foarte stresantă și care
cere multe abilități aparte. Atenția la detalii,
capacitatea de a lucra cu termene strânse,
dorința de perfecționare, de a-ți pune
probleme, sunt câteva dintre calitățile pe
care le-am căutat și apreciat la membri
echipei noastre, de astăzi și dintotdeauna.
Nu ne-am temut însă să atragem în echipă
oameni noi pe care să-i creștem profesional,
astfel încât să ne mulțumească peste ani la
fel cum noi mulțumim profesorilor și
colegilor noștri din anii de început. Se pare
că am reușit, pentru că cei care zboară de la
noi către alte provocări profesionale ne
trimit din când în când mulțumiri pentru
experiența pe care au căpătat-o lucrând cu
noi, iar unii dintre foștii colegi ne-au trimis
chiar și clienți noi, având siguranța că
aceștia vor găsi la noi rezolvarea
problemelor lor deosebite.
Sesiunile noastre de recrutare sunt discuții
pietenești, ca de la om la om, cu candidații
cărora le explicăm cerințele postului, și care
sunt așteptările noastre de la ei; nu
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obișnuim să organizăm sesiuni de examene
cum am văzut prin alte părți, nici să ne
lăsăm impresionați (pozitiv sau negativ,
după caz) de CV-uri mai garnisite sau nu
prea. Le punem însă candidaților spre
evaluare câteva spețe din activitatea
noastră practică, pentru a vedea modul de
gândire, coerența soluțiilor, experiența în
abordarea diferitelor situații concrete pe
care le vor întâlni la noi, modul în care își
formulează opiniile, capacitatea de a
accepta că au niște limite pe care să
dorească să și le depășească.  
Nu puțini au fost cei care, în urma unui
astfel de interviu, (care uneori s-a
transformat într-o ședință de coaching și de
auto-evaluare a candidaților), s-au despărțit
de noi având mult mai clar în minte care le
sunt valorile, aspirațiile, punctele forte,
oameni cu care ne-am reîntâlnit zâmbitori
cu diverse  ocazii profesionale. 
Tot legat de recrutare și de felul în care
înțelegem să discutăm cu potențialii
angajați și să explicăm ce ne dorim unii dela
alții, păstrăm în memorie o întâmplare de
acum câțiva ani, când ne-a sunat un posibil
client, cu o firmă nou înființată, care voia
neapărat să lucreze cu noi. Toți clienții
noștri au venit recomandați, așa că am fost
puțin surprinși de acest telefon, pentru noi
era ceva nou să ne sune cineva necunoscut.
Așa că, în cursul conversației, am întrebat în
mod firesc cum au aflat de noi. Răspunsul a
fost: ”Tatăl meu, care este economist, a fost
la dumneavoastră la un interviu de
angajare; nu l-ați angajat, dar a rămas cu o
impresie foarte bună în urma discuției pe
care ați avut-o, astfel încât atunci când mi-
am făcut o firmă și căutam contabil, mi-a
spus să vă caut pentru că voi primi calitate”.

Un expert contabil sau auditor este un
partener necesar pentru reușita oricărei
forme de activitate antreprenorială.
Cum au evoluat cerințele clienților și
complexitatea dosarelor la care ați
lucrat, în ultimii ani? 

Da, într-adevăr, cuvântul de ordine este
”partener”; îi percepem pe clienții noștri nu
ca pe niște linii de business sau surse de
venit, ci ca pe niște parteneri pentru care
primordial este dialogul, înțelegerea
problemelor, colaborarea pentru găsirea de
soluții. Nu vă ascund că avem și noi, ca toți

contabilii, probleme cu gradul de educație
antreprenorială pe care îl au clienții noștri la
începutul activității lor; și noi ne dorim ca
aceștia să fi urmat un curs de inițiere în
antreprenoriat, fără de care să nu-și poată
înființa o firmă sau un PFA; în lipsa acestuia,
noi suntem cei care îi ghidăm în primii pași,
iar până acum ne-am potrivit foarte bine cu
definiția conform căreia ”contabilul este un
profesionist care îți rezolvă probleme pe
care nu știai că le ai, în moduri pe care nu le
înțelegi”. Butada mai are o continuare, ”la
prețuri pe care nu ți le permiți”, dar în
privința asta am păstrat întotdeauna un
echilibru rezonabil.
Ne-am străduit să-i facem pe clienții noștri
să înțeleagă noțiunile și mecanismele
economice cu care operăm, am făcut
educație din mers și ne mândrim cu
rezultatele pe care le-am obținut, cu clienți
care ne-au spus că de la noi au înțeles mai
bine decât de la oricine altcineva.
Când ne gândim la evoluția cerințelor
clienților, un amănunt semnificativ este

acesta: dacă în perioadele de început ale
activității lor cei mai mulți clienți apelează la
un contabil ca la ”un rău necesar”, pentru
că trebuie să aibă pe cineva care să le
depună niște hârtii, acolo, ca să nu ia
amenzi de la te miri cine, pe măsură ce
înțeleg informațiile pe care le livrăm sunt
vitale pentru dezvoltarea afacerii lor, se
schimbă și percepția asupra muncii noastre, 
Cerințele clienților evoluează și pe alt palier:
pe măsură ce experiența de business și
educația antreprenorială a acestora se
extind, se diminuează volumul cererilor care
nu țin de contabilitate sau fiscalitate; mulți
clienți la început de drum cred că dacă au
angajat un contabil, acesta le va lua de pe
umeri administrarea firmei, va fi și jurist, și
administrator, în general un factotum, ceea
ce nu e de dorit pentru niciuna dintre părți. 
Dacă privim întrebarea în altă cheie, este
evident că cerințele clienților au evoluat
odată cu dezvoltarea mediului economic, a
tipurilor de businessuri pe care aceștia le
desfășoară, a evoluției instrumentelor
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financiare, a digitalizării și a multor
alte resorturi. Ultimii ani ne-au
obligat să ne adaptăm la un mediu
foarte provocator: digitalizarea
extinsă, care a accelerat
comunicarea și viteza de reacție la
cererile clienților; noile tehnologii
(de exemplu blockchain care a făcut
posibilă apariția băncilor digitale de
genul Revolut sau Monese), apariția
monedelor virtuale sunt doar cîteva
din sursele de întrebări din partea
clienților sau chiar de probleme care
trebuie rezolvate post-factum. 

Cu ce alți profesioniști 
colaborați  - avocați, evaluatori,
traducători, etc.?

Într-adevăr, de multe ori activitatea
noastră presupune o colaborare
interdisciplinară, iar în timp am
format echipe complexe cu
specialiști din domenii conexe, astfel

încât să putem furniza clienților
pachete cât mai extinse de servicii,
de tipul ”one-stop-shop”; cele mai
bune exemple în acest sens sunt
dosarele de due-diligence pentru
fuziuni sau achiziții de societăți,  în
care părțile sunt persoane fizice sau
juridice nerezidente, situații în care
facem echipă cu profesioniști din
chiar întreg spectrul profesiunilor
noastre: juriști, traducători,
evaluatori, sau chiar fără legătură
directă cu noi, cum ar fi serviciile de
transport și cazare pentru delegațiile
străine. În timp, am stabilit deja
echipe consacrate pe tipuri de
activități: știm clar cu cine lucrăm
due-diligence la o firmă de IT, cu
cine la o firmă de imobiliare,  la cine
apelăm pentru traduceri de
contracte la controalele fiscale și la
cine pentru traduceri simultane la
ședințe, cu ce juriști facem echipă la
redactarea și susținerea

contestațiilor, cu cine și tot așa. Ne
mândrim să spunem că toți
colaboratorii noștri sunt
profesioniști desăvârșiți, iar asta ne
dă atât siguranța satisfacției
clientului cât și confortul unei lucrări
bine făcute. 

Foarte mulți antreprenori români
aflați la început de drum își
supraestimează încasările și își
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?

Vorbeam mai devreme de nivelul
educației antreprenoriale a clienților
aflați la început de drum, o temă
foarte dezbătută pe grupurile de
lucru ale contabililor, pentru că e un
aspect consumator de timp și
energie și care aduce multe frustrări
ambelor părți; pe mulți, entuziasmul
punerii în practică a unei idei de
business îndelung pritocite îi
conduce la idealizări ale încasărilor
sau ale profitului, mulți consideră că
e suficient ca ideea să fie
nemaipomenită, restul trebuie
neapărat să vină de la sine, iar dacă
asta nu se întâmplă e oarecum vina
contabilului. Am căutat în
permanență să ne instruim clienții,
facem școală cu creionul pe hârtie și
cu explicații la tablă, iar pe măsură
ce au apărut cărți de contabilitate și
fiscalitate pentru începători, ne-am
obișnuit să le facem cadou celor
care vor într-adevăr să învețe.
În ce privește instrumentele de
marketing, vedem că, spre
deosebire de anii romantici din
perioada 1990-2000, în ultimii ani
foarte mulți din clienții noștri au
dobândit abilități aparte în utilizarea
instrumentelor de promovare de
tipul optimizării în motoarele de
căutare, sau a uneltelor Facebook
sau Google. Oamenii s-au obișnuit
să utilizeze munca specialiștilor în

Atenția la detalii,
capacitatea de a
lucra cu termene
strânse, dorința de
perfecționare, de 
a-ți pune probleme,
sunt câteva dintre
calitățile pe care 
le-am căutat și
apreciat la membri
echipei noastre,
Âde astăzi și
dintotdeauna.
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astfel de unelte, la care noi putem
să contribuim prin analize sectoriale
cu ajutorul platformelor de agregare
de date, pe care le folosim intensiv.   

Cum percepeți activitatea
ANAF din ultimii ani?

Cred că relația cu ANAF este cea mai
importantă dintre toate
interacțiunile cu mediul exterior al
unei firme de contabilitate. Noi
suntem o interfață între client și
organismul de stat perceput ca un
căpcăun care înghite cam tot ce îi
pică în gheare, datorat sau nu. E
lesne de înțeles că în atari condiții
resentimentele față de ANAF și
toate slăbiciunile sale se revarsă în
primul rînd asupra noastră, pentru
că la ușa ANAF-ului clienții ajung mai
greu. Iar noi suntem mai la
îndemână.
Ca profesioniști însă, încercăm să
evaluăm lucrurile cât mai obiectiv cu
putință. Nu uităm epoca în care
depuneam trimestrial bilanțuri pe
formulare cumpărate de la
chioșcurile de ziare, în care
declarațiile fiscale se depuneau în
teancuri de hârtii, la niște cozi
imense, iarnă-vară, pe ploaie sau
ninsoare; după ani de zile, ANAF a
început să primească declarații pe
dischete, dar și pentru alea se stătea
la coadă, ca să ți le citească pe loc,
cu niște cititoare care adesea nu
funcționau sau te umpleau de viruși
dacă aveai proasta inspirație să
refolosești dischetele. De câțiva ani
depunem totul electronic, avem
roboți software care fac treaba asta
pentru noi, ceva mai recent au
început să apară câteva servicii
pentru contribuabili pe site-ul ANAF.
Ani de zile oamenii au cerut de
exemplu să li se pună la dipoziție
fișele ROL, adică evidența debitelor
și a plăților, chestiune refuzată în
mod inexplicabil; mă rog, cine e mai
apropiat de fenomen întrevede și
oarece explicații; de ceva timp însă,
le putem obține direct de pe siteul
ANAF, ba chiar în format xls.
Problema eternă este însă cu

conținutul fișelor, de multe ori
incorect sau chiar ilegal, la care
singurul răspuns al funcționarilor
este ”nu știu, așa face sistemul”. Am
putea scrie o carte despre odiseea
acestor fișe pe plătitor, și poate că
odată o s-o facem, e viermele care
ne roade o mare parte din muncă.   
Privind în urmă, pare că a fost o
lipsă de voință politică pentru mai
bine, în care funcționarii de toate
nivelele s-au complăcut tacit. Pare
că fiecare pas înainte al ANAF s-a
făcut atunci când chiar nu au mai
avut încotro, cînd și-au dat seama că
vor face implozie. Un exemplu
potrivit este conectarea caselor de
marcat la serverele ANAF; se
vorbește de asta de ani de zile, au
mimat progresul cerând unei țări
întregi să depună lunar niște
declarații pe care nu le-a folosit
nimeni, pentru că nu existau
serverele care să le stocheze;
guvernanții actuali și-au dat seama
că fără îmbunătățirea colectării vor
ajunge în sapă de lemn, mai ales în
condițiile generate de pandemie, și
iată că s-a făcut încă un pas (timid)
înainte, respectiv începerea
conectării efective a caselor de
marcat la sistemul centralizat de
urmărire, deocamdată pentru marii
contribuabili.
Problema de bază a ANAF rămân
însă oamenii, pregătirea și
mentalitatea acestora. Am întâlnit în
ANAF profesioniști foarte buni,
competenți, corecți, cu unii dintre ei
ne vedem la cursurile noastre de
pregătire profesională; sunt însă
mulți care au de lucru în primul rând
cu mentalitatea proprie. 

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?

Părerea noastră, pe care o
împărtășim și clienților ori de câte
ori avem ocazia, este că din punctul
de vedere al impozitului pe
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profit/venit, România poate fi în prezent
socotită drept paradis fiscal. Impozitul pe
venit de 1% sau 3% pentru firmele cu
venituri de până la 1 milion de euro, plus
impozitul pe dividende de 5% sunt
argumente suficiente pentru asta. Un lucru
greu de prevăzut acum 20 de ani, când
impozitul pe profit sau pe venit era în cote
progresive, cu un maxim de 36%. 
Rămâne însă în discuție eterna problemă a
impozitării muncii; în prezent statul
primește aproximativ 43% dintr-un salariu
plătit de angajatori; și încă nu asta ar fi
problema de bază, poate că oamenii ar
accepta-o mai ușor dacă ar vedea că banii
ăștia li se întorc sub o formă sau alta.
Colectarea este o altă eternă problemă, pe
care o percepem sub două aspecte: pe de o
parte conformarea voluntară, pe care ca
practicieni legați direct de mediul
microeconomic o vedem mult mai extinsă
decât de exemplu acum 20 de ani, ca să
rămânem în tema întâlnirii noastre. Pe de
altă parte, pare că lipsește însăși dorința
statului de a colecta mai mult. Un exemplu
elocvent sunt drepturile vamale, o zonă
puțin cunoscută publicului larg, dar unde
evaziunea pare că e la ea acasă de o viață și
vorba lui Vlahuță, ”stă cu regele la masă”. E
de notorietate situația scannerelor din
punctele vamale, care stau nefolosite în
depozite și a căror situație inexplicabilă a
ajuns subiect de analiză în CSAT.  

Pe o scală de la 1 la 10, ce note acordați
pentru condiţiile oferite investitorilor
români şi străini de către administraţiile
locale şi de către Executiv?

ziceam mai sus că în prezent România este
pentru micile întreprinderi un paradis fiscal,
iar personal sper ca aceste măsuri să se
mențină. De asemenea, investitori
importanți găsesc aici oportunități de
afaceri interesante, un exemplu la
îndemână fiind investițiile în parcurile
logistice și centrele de afaceri. Într-o
discuție recentă cu un astfel de investitor
străin m-am bucurat să aud despre cadrul
legislativ că este conturat suficient de bine,
dar că problema cea mai importantă e cu
primăriile, a căror singură treabă ar fi să nu
pună bețe în roate, dacă măcar nu pot să
ajute cu ceva. Nemulțumirile lor sunt legate
evident de birocrație, de infrastructură și
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chiar de lipsa de viziune a unor edili.
E dificil de acordat note, pentru că
sunt mari diferențe între primari și
Primării, iar de la clienții noștri am
auzit despre tot felul de situații. 

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?

Se zice că o lege este cu atât mai
bună cu cât rezistă mai multă vreme
fără modificări. Pe de altă parte,
schimbările sunt necesare ca să țină
pasul cu dezvoltarea mediului
economic, lumea din jurul nostru se
mișcă foarte repede. Un exemplu
elocvent este fiscalizarea veniturilor
din tranzacțiile cu criptomonede,
care a stat într-o zonă gri câțiva ani,
până când (parcă tot împotriva
voinței sale) Fiscul a reglementat
anul trecut regimul acestora.
Ca specialiști în fiscalitate, noi
înțelegem cel mai bine rațiunile
acestor modificări și încercăm să le
explicăm clienților noștri cât mai pe
înțelesul lor, cu o aplecare deosebită
către situațiile concrete ale
fiecăruia; avem o procedură de
reacție rapidă la toate noutățile,
urmărim concomitent mai multe
servicii de actualizări legislative, nu e
ușor deloc să fii o astfel de interfață
nici în acest domeniu, pentru că ești
de multe ori destinatarul
nemulțumirilor sau frustrărilor
clienților. 

Legislația pentru prevenirea și
combatarea spălării banilor a fost
modificată în 2019. În ce mod vă
ajutați clienții pentru a înțelege
aceste modificări?

Din fericire, avem un set de
proceduri bine implementate legate
de cunoașterea clientelei și de
prevenirea și combaterea spălării
banilor, instituite încă de la apariția

Legii nr. 656/2002; obligațiile
noastre și ale clienților, legate de
aceste mecanisme de supraveghere,
sunt discutate și consemnate în scris
încă de la acceptarea fiecărui client,
astfel încât ne-a fost oarecum mai
simplu să adoptăm modificările
introduse prin Legea nr. 129/2019.
Mai dificil a fost să explicăm
clienților unele măsuri extrem de
restrictive și excesive instituite de
anumite bănci în relația cu clienții
lor, în baza (sau mai bine zis sub
pretextul) noii legi a prevenirii
spălării banilor, ca de exemplu
închiderea intempestivă a conturilor
unor clienți, solicitările de
actualizare frecventă și nejustificată
a datelor, sau refuzul de a deschide
conturi unor firme noi cu activități
considerate ”riscante” de către
bănci (ca de exemplu construcții,
turism, servicii de intermediere și
consultanță). 
Un subiect de actualitate în acest
context este obligația depunerii la
Registrul Comerțului a declarației
privind beneficiarul real, care la
momentul când noi vorbim plutește
în incertitudine. Aplicarea măsurii a
demarat la începutul lui 2020, apoi
s-a suspendat datorită stării de
urgență, Legea 129/2019 a fost
modificată consistent prin OUG
111/2020, apoi suspendarea
obligației de a depune declarația
privind beneficiarul real s-a extins pe
durata stării de alertă, iar apoi, ca
urmare a intrării în vigoare la 30
aprilie 2021 a Legii nr. 101/2021 de
aprobare a OUG 111/2020, ne-am
trezit cu repunerea pe tapet a
obligației de depunere a declarației,
fără ca prevederea privind starea de
alertă să fie eliminată. Deci pe de o
parte avem o prevedere de anul
trecut, neabrogată, care zice că
termenul de depunere este de până
la 90 de zile de la încetarea stării de
alertă, pe de altă parte avem o
prevedere nouă, din 30 aprilie, care
zice că termenul este de 15 zile de la
AGA de aprobare a situațiilor
financiare. Ca de obicei, nici o
precizare oficială, înțelege fiecare ce

vrea. Decizia noastră a fost să
expunem situația clienților și să îi
sfătuim să aleagă soluția de
siguranță de a depune declarația
acum, fără să mai aștepte încetarea
stării de alertă.     

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

Nu știu dacă poate fi considerat un
paradox sau nu, dar în această
perioadă ne-au venit o mulțime de
clienți noi. În special din zona
comerțului electronic, unde ne-a
ajutat și implementarea rapidă a
unor soluții digitale de gestionare a
acestor activități, dar și din zona
serviciilor legate de tehnologie.
Putem spune că oamenii care și-au
înființat firme și au pornit afaceri în
aceste vremuri tumultuoase, așa
cum spuneați, au dovedit într-
adevăr apetit investițional și ne
bucurăm să vedem că acest apetit
rodește.
Este important să arătăm că clienții
noi sunt atât din țară cât și din
străinătate, un barometru
interesant fiind deschiderea unor
investitori din SUA către afaceri noi
în România, ceea ce ar putea
semnifica și o revenire a mediului de
afaceri american. O mențiune
specială aș face referitor la aria
geografică din care provin clienții
noștri, pentru că ne mândrim să
spunem că avem clienți nu numai
din țară sau din Europa, dar și din
Canada, Chile sau Africa de Sud.

date de contact
021 2116047

office@dcconta.ro
www.dcconta.ro

București - Sector 1, România,
Str: Ialomicioarei, Nr. 26

Toți colaboratorii
noștri sunt
profesioniști
desăvârșiți, iar asta
ne dă atât
siguranța
satisfacției
clientului cât și
confortul unei
lucrări bine făcute. 

Ne mândrim să
spunem că avem
clienți nu numai
din țară sau din
Europa, dar și din
Canada, Chile sau
Africa de Sud.
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Turismul va însemna pe viitor 
o personalizare a serviciilor 
în funcție de tipologia clientului
Interviu cu Emanuela Anton, Managing Partner „Paradise Tour”, 
Safari Specialist „Shadows of Africa”

La 30 de ani, manageriați o firmă 
de turism, sunteți consultant în turismul
de croazieră, specialist în excursii 
de tip safari și doctorand 
în „Administrarea Afacerilor”. 
Cum reușiți să le faceți pe toate? 

O zicală spune „Nu crede în vârstă, crede în
puterea energiei”. 
Dintotdeauna am căutat să depășesc acest
prag al vârstei și să învăț a fi parteneră în
afaceri cu oameni cu foarte multă
experiență. Consider că este esențial pentru
orice antreprenor tânăr să poată să fie
înconjurat de modele profesionale și de
viață, de la care să capete experiență. Am
avut șansa ca până la 30 de ani să am lângă
mine oameni extraordinari, oameni care m-
au călăuzit în viață, mi-au trasat linii
profesionale profunde, care m-au ghidat la
bine și la rău, care m-au apreciat atunci
când am făcut ceva bine, dar m-au și criticat
aspru atunci când, poate, nu am reușit. 
Nu am primit nimic de-a gata. Și am învățat
că fiecare lucru se obține prin muncă. Știu,
sună ca un clișeu, dar așa este. Am copilărit
și mi-am petrecut adolescența în Onești și
am avut în părinții mei primele modele de
antreprenori în turism, de oameni cinstiți și
cu frica lui Dumnezeu. 
Apoi, fie că mi-am desfășurat activitatea
profesională sau de studii în alte orașe
(inclusiv din Portugalia), fie că am rămas
acasă, a trebuit să depășesc barielele de
mentalitate binecunoscute și am reușit,
făcând-o exclusiv prin muncă. De la
profesorii pe care i-am avut în facultate sau
care îmi sunt astăzi alături la școala
doctorală, de la primii mei angajatori și
până la colaboratorii internaționali de

astăzi, toți m-au ajutat să-mi înțeleg sensul
și direcția în viață, să strâng din dinți atunci
când poate oboseam și să continui.
Când vii dintr-o lume de nivel mediu, dintr-
un oraș de provincie și visezi să performezi
într-o industrie puternică, așa cum este
industria turismului, cu antreprenori
puternici, extrem de bine pregătiți și, mai
ales, când vrei să te adresezi unui public
extrem de pretențios și avizat, nu poți „sări
etapele”, ci este nevoie de studiu, de
pregătire ritmică și de dedicare. Adevărul
este că fac ceea ce-mi place. Este, cred,
baza tuturor lucrurilor și poate cel mai scurt
răspuns la întrebarea dumneavoastră.

Ce v-a determinat să alegeți 
aceste segmente de business?

Complexitatea celor cărora ne adresăm a
fost punctul care ne-a făcut și pe noi, cei de
la Paradise Tour, să ne reinventăm. Și am
făcut-o nu o dată, ci de mai multe ori. 
Gândiți-vă că, în anii 90, românii abia
învățau să călătorească. Vă amintiți, poate,
cozile din fața ambasadelor pentru obținere
de vize, vă amintiți primele autocare care
plecau spre Grecia sau Turcia, vă amintiți,
sunt convinsă, entuziasmul de nedescris al
unui popor care descoperea, încetul cu
încetul, Lumea. 
De atunci și până astăzi, cu o dinamică
extraordinară, românii și-au multiplicat,
specializat și diversificat cererea turistică. Nu
este singurul domeniu în care specificul
acestui minunat popor este cu adevărat
uimitor: o fantastică adaptabilitate la nou, o
ridicare constantă și continuă a
standardelor. Toate acestea au creat
presiune asupra furnizorilor de servicii

turistice. Cei care au rezistat, au trebuit să
țină pasul cu cererile și cu această dinamică.
Cei care nu au rezistat și pe care astăzi nu îi
mai vedem în piață, au rămas tributarii unui
tip de turism arhaic, inadaptat.
haideți să vă dau un exemplu: câți dintre noi
ne-am fi imaginat în 1990 că vor exista
chartere în Insulele Capului Verde? Ei bine,
da, există zboruri directe către această
destinație, iar anul 2021 a însemnat o
premieră istorică în turismul românesc din
acest punct de vedere. Cine și-ar fi imaginat
în 1991 că vor exista chartere către
Seychelles, zanzibar, Maldive, Republica
Dominicană chiar? Piața turistică în România
a evoluat  într-un ritm extraordinar, iar
firmele de turism trebuiau să țină pasul. 
Mai este un element foarte important:
scăderea vârstei beneficiarilor de servicii
turistice. Cu alte cuvinte, tot mai mulți
tineri, tot mai multe familii tinere cu copii,
impun o regândire a pachetelor turistice
adaptate specificului de personalitate, de
pasiuni și de informație aferent. Iată de ce,
încet-încet, turismul românesc și-a adaptat
particularitățile pe tiparul destinatarilor săi. 
Astfel, din ce în ce mai mulți români vor
servicii turistice de safari. Vor trekking, vor
drumeții în jungla din Ecuador, vor croaziere
ca o alternativă la dorința de a vedea cât
mai multe locuri într-un timp foarte scurt,
știindu-se că, într-un program de 7 zile o
navă de croazieră poate ajunge în trei -
patru țări diferite, cu specific diferit.
Dorința de explorare, dorința de nou și
inedit, dorința de ”spargere” a granițelor,
au împins întreaga lume către noi
orizonturi, iar turiștii români sunt parte a
acestei Noi Lumi. Ei sunt beneficiarii
serviciilor noastre.
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Cât de mare este potențialul de
creștere al acestor nișe de turism,
ținând cont de nivelul din statele
dezvoltate?

Răspunsul anterior îl cuprinde și pe
acesta. Este normal ca într-o
democrație tânără, urmare a
frustrărilor acumulate de lipsa de
libertate a poporului român închis
între zidurile comuniste timp de 45
de ani, dorința de călătorie, de
descoperire a locurilor și țărilor noi
să fie foarte mare. Pe acest fond s-a
clădit industria turistică post
revoluționară. 
Pe de altă parte, românii sunt un
popor care, prin tradiția lui, a știut
că, atunci când este de muncă, este
muncă, și când este de vacanță ori
distracție, este vacanță. Oamenii își
fac economii pentru „vacanța de
iarna” și „vacanța de vară”.
Călătoriile nu sunt „fițe”, ci sunt
nevoi culturale, nevoi de a cunoaște
și de a educa. Interacțiunea cu alte
state, cu alte civilizații, cu alte

culturi, precum și raportarea noastră
la „alții”, au fost, în mod clar,
module de reper comportamental și
nu numai. Din călătorii, românii au
învățat, poate, mai mult decât din
orice altceva, iar acesta este, 
cred, specificul nostru în raport de
alte state.
Un alt element pe care aș vrea să-l
avem în vedere ține și de flexibilitatea
turistului român în raport de alți
turiști din alte state. Această
flexibilitate este derivată din
adaptabilitatea românilor la orice
mediu, țară, etc. De aceea, veti vedea
turiști români și în Japonia, și în
Alaska, și în Azerbaijan, și la Monaco,
și în Kenya, dar și în Fiordurile
Novegiei. 
Iată de ce, luând aceasta ca o
realitate certă, am îndrăznit să
abordez nișele la care făceam referire
anterior, iar rezultatele au fost
imediate: atâta timp cât primesc
servicii sigure, cu prețuri evaluate
corect, cât li se explică, fără
”înflorituri”, condițiile care îi așteptă

la destinație și atâta timp cât
documentarea pentru o destinație
este suplimentată cu informații
pragmatice, cererile turiștilor sunt în
creștere. Oamenilor li se înlătură
barierele de neîncredere, iar prin
dialog corect și documentat aceștia își
proiectează viitoarea destinație, iar
relațiile dintre noi și ei sunt, astfel,
foarte apropiate.
De altfel, o componentă
fundamentală a turismului este
încrederea. Acea încredere că nu
vinzi iluzii, că nu vrei să faci bani 
cu orice preț, că nu supraevaluezi un
serviciu profitând de dorința de
călătorie a oamenilor și, mai ales, că
nu le prezinți, ca o certitudine a
realității, poze decupate din reviste
ori prelucrate abil. De fiecare dată,
atunci când am putut, le-am arătat
turiștilor mei, filme, clipuri sau
fotografii din arhiva proprie sau pe
care și eu le-am primit de la alți
turiști. Astfel, le-am depășit bariera
de neîncredere și i-am păstrat
alături de mine ani la rândul. 

Dorința de
explorare, dorința
de nou și inedit,
dorința de
”spargere” a
granițelor, au
împins întreaga
lume către noi
orizonturi, iar
turiștii români
sunt parte a acestei
Noi Lumi. 
Ei sunt beneficiarii
serviciilor noastre.
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Cum a afectat pandemia industria
turismului? Ce lecții 
ați învățat în această perioadă? 

Primul segment afectat de pandemie a fost
turismul de croazieră. În Februarie 2020, o
lume întreagă era martoră la impactul
violent al pandemiei de coronavirus asupra
turismului.  
Astăzi, când lucrurile încep a reveni la
normal, suntem, poate, tentați să uităm
acele momente. Ca om care a gestionat
acele clipe, vă pot spune că a fost foarte
greu: anulări de croaziere, panică, solicitări
de rambursări, caracterul neclar al
legislației, inexistența normelor juridice
aferente unei asemenea situații, au fost
doar câteva din primele șocuri pe care le-
am suportat. Și noi și întrega economie am
fost, să recunoaștem, nepregătiți pentru o
asemenea realitate.
Am înțeles atunci că primul lucru pe care
trebuia să-l facem eu și echipa mea a fost
documentarea. Ne-am informat cu privire la
toate situațiile concrete pe care trebuia să
le gestionăm, pentru a-i aduce pe români
acasă, ne-am informat cu privire la noile
reguli de călătorie care se schimbau de la o
săptămână la alta și care erau diferite de la
o zonă geografică la alta și am încercat să
facem această documentare, pe de o parte,
din studiul presei internaționale și, pe de
altă parte, din discuțiile concrete pe care le
aveam cu partenerii noștri internaționali. 
În Februarie 2020, în punctele de lucru ale
firmelor unde activez era zumzetul acela
specific de activitate intensă. O lună mai
târziu, brusc, s-a făcut liniște. Nu am să uit
niciodată acea liniște, turiștii nu mai sunau,
nu se mai făceau rezervări, la companiile
aeriene răspundeau roboții telefonici,
Lumea se oprise. 
Am înțeles atunci că, printr-o nefericită
împrejurare, Viața ne-a dat un răgaz. În
această liniște am avut posibilitatea să
facem ordine în activitatea firmei și am
încercat să gândim cu toții perspective de
post-criză. Din nou, prioritatea noastră a
fost încrederea turiștilor. I-am sunat
aproape pe toți cei care ne erau clienți, să-i
informăm, să le dăm alternative și să
decidem împreună. Au fost niște lecții
foarte dure, dar eficiente. Pandemia a oferit
o perspectivă nouă, inclusiv în sensul
aprofundării fiecărui domeniu pe

caracteristici și particularități distincte. 
Admit că am realizat atunci că acest
”lockdown” nu poate dura la nesfârșit și că,
ulterior, cererea de servicii turistice a
românilor va fi și mai intensă, inclusiv din
faptul blocării acestora de peste un an. Nu
m-am înșelat: încă din toamna-iarna lui
2020, solicitările au început să revină. Era
nevoie, am gândit eu atunci, ca, în toată
această „liniște” , să mă concentrez pe
găsirea unor segmente de turism noi,  pe
care, ulterior, când toată nebunia se va fi
terminat, să le pot oferi clienților. Așa s-a
născut colaborarea cu Shadows of Africa pe
turismul de safari. Știam că în România nu
există reprezentată nicio firmă
organizatoare de safari. Cu alte cuvinte,
firmele românești de turism trebuiau să
contacteze furnizori din țări care organizau
safari, pe care, de cele mai multe ori, nu-i
cunoșteau, cu care nu aveau contacte
directe, care nu vorbeau limba română. Era
o oportunitate de a crea ceva pe acest
sector. Și nici de această dată nu m-am
înșelat – creșterea semnificativă a cererii de
safari este o realitate. Am vândut pachete în
Serengeti, în Maasai Mara, în Ngorongoro
și, în perioada următoare, vor fi români care
vor pleca în Uganda și Rwanda cu
programele noastre. Sunt locuri absolut
extraordinare, într-o zonă a lumii pe care
românii o descoperă din ce în ce mai mult –
și mă refer aici la Africa.

Care sunt cele mai mari provocări 
cu care se confruntă agențiile de turism
în această perioadă? 

Revenirea la normalitate este un proces
greu pentru toată lumea, deci și pentru
agențiile de turism. Cunosc foarte bine
eforturile pe care colegii mei le-au făcut și
le fac în această perioadă pentru a oferi
servicii de calitate turiștilor români. 
Creșterea cererii este un fapt cert, întrucât
oamenii, ținuți prea mult în case, frustrați
de lipsa de libertate, își doresc să iasă, își
doresc să călătorească. Așadar cred că una
dintre provocări pentru perioada următoare
este aceea de a regândi pachetele care erau
deja în portofoliile agențiilor de turism și,
pe termen scurt și mediu, de a descoperi
linii noi adaptate perioadei 2021-2025.
Un alt element de care și eu am ținut seama
în deciziile mele antreprenoriale a fost

nevoia de investiții în infrastructură IT, în
programe online și de dezvoltare a relațiilor
inter-statale în materie de turism. Pe acest
fond am crescut nivelul de informație în
timp real pentru destinațiile solicitate,
întrucât, spre exemplu, într-un fel se poate
călători în Dubai, în alt fel în Spania, și
exemplele pot continua. Dincolo de
informațiile oficiale pe care le culegem de
pe site-urile ministerelor de externe din
România și din țările gazdă, sunt o serie de
informații și detalii care nu pot fi cunoscute
decât de la localnici.
Este important pentru toate agențiile
serioase de turism să-și dezvolte legăturile
directe (chiar personale) cu furnizorii de
servicii turistice locali, fie că vorbim aici de
agenții de turism locale, fie de ghizii locali
sau chiar de simpli locuitori din orașele sau
țările vizitate de români. Spre exemplu, în
Kurdistan, este mult mai simplu să apelăm
la ghizi locali, pe care să îi cunoaștem și cu
care să lucrăm de ani buni, așa cum în
zanzibar, astăzi dacă veți ajunge acolo, veti
regăsi însemnele firmei „Paradise Tour” pe
șepcile și tricourile unor ghizi locali pe care
îi cunoaștem personal și cărora le-am spus
care sunt cerințele specifice turiștilor
români. Săptămânile trecute am stabilit
contacte directe cu ghizi locali din Capul
Verde care știu cum să îi aștepte pe turiștii
români. În selecția acestora încercăm să fim
extrem de exigenți, inclusiv, dacă vreți, prin
a ne convinge că știu câteva cuvinte în
limba română.
Mai cred de asemenea că turismul va
însemna pe viitor o personalizare a
serviciilor în funcție de tipologia clientului,
fie că vorbim de tipologia fiecărei națiuni,
fie de tipologia individului ori familiei. Eu
cred că și aceasta este una dintre
provocările de viitor pentru următoarea
perioadă. 

Cărui segment de clienți vă adresați 
în turismul de croazieră? 
Dar în turismul de safari?

Voi răspunde cu un singur cuvânt:
exploratorilor.
Și nu, vă rog să nu proiectați acest cuvânt
doar la imaginea turistului de expediție, cu
sacul de dormit în spate, montaniard, deși
da, și pe el îl includem în planurile noastre.
Prin ”explorator” eu înțeleg turistul dornic
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de a cunoaște. Cazat la 3 sau 5 stele,
într-un cort sau într-un lodge, în
grup sau în cuplu, cu sau fără copii,
tânăr sau senior, turistul de
croazieră sau turistul de safari își
dorește să vadă Lumea, să-i simtă
vibrația, specificul și trăsăturile.
Acest tip de turist este un
descoperitor al oamenilor pe care îi
vizitează, un colecționar de istorie,
de legende, de tradiții. Este turistul
care interacționează cu localnicii în
restaurante elegante sau în taverne
populare, care se bucură de
savoarea unei gastronomii diferită
de a lui și care este uimit de tot ce
este diferit pentru el și familia lui.
Către acest tip de turist ne
îndreptăm.
Știți, eu ofer turiștilor mei ceea ce
eu însămi am trăit. Cum să vă pot
explica, dacă nu dumneavoastră
înșivă trăiți pe viu, cât de frumoase
sunt răsăriturile într-o croazieră,
cum să vă descriu modul în care
plutește o navă într-o liniște totală
în Fiordurile Nordului dacă nu trăiți
această experiență? Cum să
povestesc serile din jurul focului
alături de maasaii care își povestesc
aventurile de peste zi la vatra focului

și cum să numesc emoția pe care o
veți simți când, într-o tăcere
absolută, veți sta într-o mașină
asigurată la un metru de o familie de
leoparzi? Experiențele acestea nu
pot fi povestite, ci ele trebuie trăite. 
Acesta este segmentul spre care ne
îndreptăm – al oamenilor
exploratori, dinamici și flexibili. 

În anul 2020 v-ați orientat și pe
safari, un turism mai exotic. 
Cum ați început colaborarea
exclusivă pentru România 
cu Shadows of Africa?

Așa cum spuneam, încerc să am eu
însămi experiențe turistice personale
ca mai apoi, în cunoștință de cauză,
să pot povesti despre ele turiștilor
mei. De altfel, motto-ul nostru este
„noi nu vindem iluzii”.
În vara anului 2020 mi-am dat
seama că nu pot vinde safari din
cărți și pliante. Nu pot înțelege
specificul acestui segment turistic
din clipurile de pe youtube. Trebuia
să văd eu însămi locuri, cazări,
parcuri, șoferi, mașini, condiții,
siguranță, distanțe. Am trăit, astfel,
unele dintre cele mai frumoase

experiențe din viață în parcurile
naționale din Tanzania și într-unul
dintre cele mai necunoscute sate de
maasai din Africa. Trebuia să o fac
pentru a înțelege. Așa i-am cunoscut
pe cei de la Shadows of Africa, care,
la fel ca și mine, iubesc acest
continent, iubesc oamenii de acolo
și sunt îndrăgostiți iremediabil de
unicitatea extraordinară a acelor
zone. Din Slovenia, Olanda, Belgia,
Rusia, USA, Mexic, Australia, Kenya
și Tanzania, cu toții ne-am adunat
într-o echipă de consultanță
internațională pentru acest sector
de servicii turistice. Comunicăm
zilnic sau chiar de două ori pe zi, ne
oferim unii altora informații din
țările de reședință sau din țările
unde organizăm safari, iar acest
lucru ne conectează în concret pe
unii la realitățile tuturor celorlalți. 

Ce măsuri credeți că ar trebui 
să ia Guvernul pentru a stimula
companiile de turism?

În mod evident, majoritatea celor
care ar răspunde la o asemena
întrebare ar spune că așteaptă din
partea Guvenului facilități fiscale. 

După mine,
agilitatea este o
caracteristică a
antreprenorului.
Nu cei mari și
puternici vor
supraviețui, ci doar
cei adaptabili, cei
care nu vor rămâne
captivi în
mentalități și
stiluri de acțiune
redundante.
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Pe de altă parte, eu – și subliniez că acum
mă refer doar la mine – nu m-am bazat pe
asta în planurile mele de afaceri. Eu cred că
activitatea unei firme de turism și revenirea
la normalitate după pandemie nu stau în
banii de la stat. Eu cred că revenirea stă în
proiecte noi și, eventual, dacă vor exista
bani, aceștia trebuie folosiți doar pentru
investiții, pentru proiecte IT și pentru
dezvoltare, nu pentru „lingerea rănilor”. 
Nu am avut o strategie în obținerea banilor
de la stat, am preferat să rămân realistă pe
ceea ce aveam, pe capitalul pe care l-am
construit prudențial și, după cum am spus,
m-am axat pe construcția de proiecte și
planuri noi. Și cred că nu greșesc.
După această perioadă, România poate
avea o poziție mult mai bună în zona
Balcanilor decât alte țări din zonă. Cum-
necum, România a ieșit bine economic, iar
spre deosebire de Bulgaria și Grecia,
România poate trece de această perioadă
cu mult mai bine. Firmele românești au avut
și au capacitatea de a ieși în afara țării. Sunt
pași mici, însă este timpul pentru ca firmele
românești să îndrăznească să se afirme pe
piață, aici și în afară.
Spre deosebire de alții, eu cred că, dacă a
fost supraviețuire și adaptare în această
perioadă, va fi mai bine în ceea ce urmează.
Eu sunt optimistă pentru toți cei care vor
ieși cu capul sus din această pandemie. Vor
fi și victime, da, dar cred că cei care rămân
serioși, realiști și care s-au adaptat și care
au acceptat pierderile pentru a se reforma
și a se reconstrui, vor câștiga. Cei care
suflecă mânecile și au răbdare, vor ieși cu
bine din această perioadă. 
Pentru companiile mici și mijlocii, pandemia
a însemnat și o învățare a pârghiilor de
finanțare și, după cum spuneam, nu mă
refer aici neapărat la fonduri de stat sau
ajutoare. Mă refer la orice tip de finanțare
și dirijarea acesteia către nevoile de
dezvoltare. Trebuie să ne extindem pe piețe
și zone din întrega lume, să concurăm de la
egal la egal cu agenți și tour-operatori din
întrega lume, pentru că în turism nu există
limite și pentru că antreprenorii români
sunt inteligenți și creativi și pot găsi toate
oportunitățile pentru a se extinde oriunde
pe glob. De ce să apelăm la servicii oferite
de tour-operatori străini, la firme din
Germania și Cehia, spre exemplu, pentru a
organiza un circuit de safari și nu putem noi,

în România, să organizăm direct, fără
intermediari, un astfel de circuit?
Schimbarea avantajează pe cei curajoși.
După mine, agilitatea este o caracteristică a
antreprenorului. Nu cei mari și puternici vor
supraviețui, ci doar cei adaptabili, cei care
nu vor rămâne captivi în mentalități și stiluri
de acțiune redundante. 
Dincolo de Guvern, eu aș miza mai degrabă
pe o abordare colectivă a firmelor de
turism, bazată pe ajutor reciproc, forumuri
de discuție, unire și schimburi de informații. 

Primiți foarte multe mesaje de
mulțumire  / apreciere de la turiști, după
ce aceștia încheie sejurul.  Ce reprezintă
aceste mesaje pentru dumneavoastră?

Succesul unui antreprenor se bazează pe
educație, pe capacitatea lui de a se adapta
și a se conecta cu experiența celorlalți care
au aceleași ținte și perspective ca și el. Mi-

am promovat propriul proiect managerial în
turism, dar am identificat conexiuni și
puncte comune cu alții ca mine sau cu
oameni de la care eu am învățat. Cred că
punând toate energiile laolaltă, luând
aminte la experiențele celor care activează
în acest domeniu, continuând studiul și
îmbinând activitatea academică cu aceea
practică, rezultatul nu poate fi decât unul de
succes.
Îmi spun mereu: ”dacă vrei să progresezi,
asigură-te că ești înconjurată de oameni mai
buni decât tine”. Este ținta mea pentru
viitor, fie că mă refer la colaborări
profesionale, fie la turiștii pentru care lucrez.
Succesul meu este, la urma urmei, reușita
unui sejur împlinit pentru fiecare dintre cei
care îmi oferă încrederea lor. Fiecare succes
al nostru se concretizează într-o amintire de
neuitat în viețile turiștilor noștri. 
Iar din această perspectivă drumul nostru
profesional nu poate fi decât „cu sens unic”.
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Valorile noastre – profesionalism,
calitate și integritate – ne vor defini 
și în viitor activitatea
Interviu cu Florentina Șușnea, Fondator și Managing Partner, PKF Finconta

Prin ce se caracterizează stilul
dumneavoastră de leadership? Cum vă
inspirați, motivați și stimulați echipa?

Stilul meu de conducere este bazat pe
leadershipul relațional. 
Am convingerea că leader-ul care își
cunoaște afacerea, își cunoaște echipa și
conduce în cunoștință de cauză și asumat.
Sigur că toate acestea sunt posibile până la o
anumită etapă de dezvoltare a business-ului,
dar și după aceea, fiind un tehnician, înțelegi
afacerea, cerințele clienților și ale lucrărilor
angajate, îți înțelegi colegii și nu le ceri
„imposibilul” doar de dragul de „a te
impune”.
Vreau să subliniez că și acum, după 26 de ani
de antreprenoriat și având peste 50 de
angajați, știu ce proiecte sunt în derulare,
care sunt cerințele acestora și, acolo unde se
impune, ne consultăm în ceea ce privește
abordarea și deciziile finale.
Eu cred că atunci când ai evoluat odată cu
afacerea ai competența necesară să apreciezi
fiecare om din echipă, chiar dacă ai în prima
linie managerii. 
Doar așa poți gândi instrumente de stimulare
și motivare pentru echipa ta - pentru că le
poți aprecia implicarea, deoarece ai trecut și
tu „pe acolo” și știi ce înseamnă efortul lor.
Mai cred în puterea exemplului și în
susținerea echipei atunci când compania
trece prin momente mai puțin plăcute, așa
cum sunt cele din această perioadă
pandemică.

Timp de 7 ani ați fost inspector la ANAF.
Cât de mult a contat această experiență
pentru dumneavoastră, în relația cu
clienții?

Experiența dobândită în ANAF a fost una
esențială pentru mine. 

Acolo m-am format ca om de taxe și acolo
am învățat să gândesc dintr-o perspectivă a
Fiscului și a bugetului de stat. 
Apoi, în mediul privat a trebuit să învăț să
preîntâmpin și să găsesc soluții legale care
să diminueze riscurile fiscale întâlnite în
tranzacțiile derulate de clienții noștri.
Această exeperiență m-a ajutat să pot să
spun NU atunci când un client îmi cerea să îi
spun ce vroia el să audă. 
Întotdeauna am abordat riscul fiscal dintr-o
perspectivă exagerat de prudentă, din
dorința de a-mi proteja clienții de riscuri
materiale și chiar penale viitoare.

Cum vă împărțiți între responsabilitățile
de consultant fiscal, cele de leader 
și de antreprenor?

Când ajungi la stadiul de a face un business
din profesie nu mai ai așa de mult timp să
aloci lucrului efectiv pe proiect, deoarece ai
de rezolvat tot felul de probleme
manageriale și administrative.

Sunt mereu priorități și de o parte și de alta,
ceea ce te face să simți că nu ai destulă
liniște și tot timpul există câte o frământare
că puteai să faci mai mult. 
Dar dacă îți iubești profesia te mobilizezi să
rămâi la curent și cu partea tehnică și cauți
să stabilești un echilibru între omul de
profesie și manager, cumva.
Experiența își spune însă cuvântul. Atât rolul
de manager, cât și cel de lider evoluează și
se dezvoltă în timp. Pe măsură ce trec anii
devii mai experimentat în a lua decizii, a le
transmite cu claritate oamenilor și a face ca
viziunea ta de antreprenor să ghideze
mereu creșterea companiei și a oamenilor
din echipă. 

Cât de importantă este echipa? 
Ce rol are ea în dezvoltarea afacerii ?

Într-o afacere care are la bază o profesie
liberală, echipa este totul. Dacă oamenii din
echipă nu sunt bine pregătiți profesional și
nu au un nivel de educație adecvat, îți pot
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pune în pericol afacerea.
Am avut la un moment dat la
departamentul de contabilitate o
colegă care făcea haz de ceea ce
citea în facturile clienților. Un client
a auzit pentru că această colegă
comenta cu secretara
administratorului societății și a
trebuit să o dau afară, deși era un
om bine pregătit profesional.
Deci echipa este, așa cum îmi place
mie să spun, ”Cel mai important
ACTIV” al nostru și de aceea avem
implementate mijloace de stimulare
materială pentru acei colegi care
dobândesc autorizări și calități
profesionale, precum cea de expert
contabil, consultant fiscal, auditor,
etc.

ANAF este de mai mulți ani 
într-un program de digitalizare.
Cum vedeți impactul pe care 
îl va avea acest proces la nivelul
mediului de business?

Tot ce a făcut ANAF în acești ultimi
ani privind declararea online a
însemnat o eficientizare a timpului
alocat de noi și o ușurare a muncii
noastre, ceea ce este de salutat!
Sigur că o dată cu această etapă de
automatizare au apărut și anumite
probleme, cum ar fi cele generate
de prelucrarea datelor din Fișa pe
plătitor. 
Dar punând toate aspectele în
balanță, rămane impactul pozitiv
privind activitatea contabililor și
consultanților fiscali care a fost mult
ușurată și odată cu aceasta și cea a
oamenilor de afaceri, prin reducerea
costurilor cu serviciile financiar-
contabile.

Cât de importantă este
încrederea, credibilitatea 
și notorietatea profesională pe
care o transmite un consultant
fiscal clienților sai?

Avem clienți în portofoliul nostru cu
o vechime de peste 10 ani, ceea ce
cred eu că spune mult despre
încredere și credibilitate! Doar așa îți

poți câștiga notorietatea, prin
încrederea pe care ți-o acordă
clienții tăi!
Din sondajul de notorietate pe care
îl facem pentru a vedea cu claritate
unde suntem, am aflat că 76% dintre
clienți au o părere ”extrem de
favorabilă” și ”foarte favorabilă”
despre PKF Finconta. Cele mai
apreciate aspecte sunt:
profesionalismul (87%) și
promptitudinea (83%).
În concluzie, toate cele trei
elemente menționate: încrederea,
credibilitatea și notorietatea, te
obligă să evoluezi, să ai grijă ce
sfaturi dai, cui le dai, ce clienți ai în
portofoliu și te obligă să spui NU
când cineva îți cere un compromis!

Care este viziunea de creștere pe
care o aveți pentru PKF Finconta?
Ce urmează să vedem în următorii
ani ca evoluție a business-ului,
anvergura clienților și
poziționarea în piață?

PKF Finconta este membră într-o
rețea internațională de firme de
profil PKFI cu sediul la Londra și
trebuie să știți că am fost de multe
ori premiați la nivel internațional
pentru calitatea muncii noastre și
promovarea brand-ului PKF în
România.
Privind evoluția firmei, eu am fost
de la început adepta creșterii
organice controlate care să ne
permită menținerea calității muncii
noastre și a serviciilor oferite.
În portofoliul nostru sunt clienți de
toate tipurile, de la clienți care își
încep activitatea la companii
multinaționale și companii naționale
de anvergură în România. 
Pentru noi fiecare client este
important și colegii mei știu că
trebuie să trateze și să ofere servicii
de aceeași calitate clienților,
indiferent de mărimea acestora.
Avem câteva direcții de extindere a
afacerii, atât ca amprentă regională
cât și ca portofoliu de servicii
oferite. 
Acestea includ digitalizarea și

automatizarea și accentul pe partea
de consultanță, deoarece partea de
raportare și conformitate vor fi
preluate în timp din ce în ce mai
mult de elemente de tehnologie. 
Vrem să fim în continuare alături de
clienții noștri cu un portofoliu divers
de servicii, care să ne plaseze în
poziția de trusted advisor. Adică acel
consultant care participă la crearea
strategiei afacerii clientului și îl
susține apoi să o implementeze
pentru a atinge obiective ambițioase
de creștere. 
Valorile noastre – profesionalism,
calitate și integritate – ne vor defini
și în viitor activitatea. Vrem să
demonstrăm în continuare că PKF
Finconta este un reper important în
piața de servicii profesionale din
România. 

Întotdeauna am
abordat riscul
fiscal dintr-o
perspectivă
exagerat de
prudentă, din
dorința de a-mi
proteja clienții de
riscuri materiale și
chiar penale
viitoare.
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Digitalizarea va schimba radical
modul în care companiile 
vor raporta intern și extern
Interviu cu Alina Făniță, Partener și CEO, PKF Finconta

Ce avantaje vă conferă apartenența 
la PKF International?

Digitalizarea pieței de servicii profesionale
de audit, contabilitate și consultanță a
crescut presiunea financiară asupra firmelor
din domeniul nostru de activitate, astfel
încât a fi parte dintr-o rețea devine un
avantaj important. 
Rețeaua PKF a dezvoltat un centru de
excelență în digitalizare, cu ajutorul căruia
se analizează și implementează soluții
eficiente în toate aceste domenii de audit,
contabilitate și consultanță. Cu ce obiectiv?
Se asigură astfel accesul la specialiști IT și la
soluții de automatizare cu un cost
avantajos.
Pe de altă parte, apartenența la rețea
conferă accesul la cursuri de pregătire cu
focus pe anumite domenii, precum și acces
la materiale de marketing de calitate. 
Un aspect important este și acela că există
referințe de clienți între membrii rețelei, cu
impact pozitiv asupra creșterii cifrei de
afaceri. Dar această apartenență implică și
îndeplinirea unor standarde ridicate de
calitate, iar monitorizarea respectării
standardelor de calitate se face periodic.

Digitalizarea își extinde tot mai 
mult aplicabilitatea. Auditul este 
inclus în această sferă de impact. 
Ce recomandări aveți pentru directorii
financiari ai companiilor cu care
colaborați ? Cât de mult trebuie să
colaboreze cu departamentul IT?

Digitalizarea va schimba radical modul în
care companiile vor raporta intern și extern.
Informațiile vor fi disponibile în timp real și
ciclurile curente de raportare se vor scurta.
Implementarea unor soluții IT care să
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automatizeze cât mai multe procese
este o necesitate, iar specialiștii în
finanțe ar trebui să fie arhitecții
unor astfel de soluții ce oferă
valoare adăugată afacerilor. 
Legătura între directorii financiari și
departamentul IT ar trebui să se
schimbe, în sensul în care
departamentul IT nu va mai fi doar
suport, ci devine direct implicat în
activitatea financiară prin toate
aplicațiile și automatizările pe care
trebuie să le implementeze și
monitorizeze.
Digitalizarea facilitează emergența
auditului ”în timp real” odată cu
automatizarea și propagarea rapidă
a informației. Accesul frecvent la
datele companiei în timpul unui an
fiscal va contribui la consolidarea
acestei tendințe. Într-un interval de
câțiva ani transformarea digitală a
auditului nu va mai fi remarcabilă
deoarece va deveni un proces
standard.

Ce schimbări structurale 
ați remarcat în activitatea
managerilor/proprietarilor de
afaceri în aceste 15 luni de când
ne confruntăm cu pandemia?

Cea mai importantă schimbare
structurală care a avut loc este
promovarea muncii la distanță.
Această schimbare a dus la
accelerarea tehnologizării în multe
companii, dar și la alte avantaje:
reducerea costurilor administrative,
accesarea unor resurse umane din
alte județe sau chiar țări, creșterea
inovării în afaceri astfel încât acestea
să se adapteze la noua realitate
economică cu restricții de mobilitate
și de interacțiune socială.
O altă schimbare structurală pe care
am remarcat-o se referă la
regândirea modelelor de afaceri
astfel încât să încorporeze cât mai
multe produse/servicii locale și
desfacere sau promovare mai
intensivă în online. 
Relansările de succes necesită o
mentalitate calibrată la întreg ciclul
de creștere, adică o viziune pe

termen lung și un angajament față
de creștere, susținute de o atitudine
proactivă în realizarea acesteia.

Cum apreciați nivelul 
de conștientizare/gradul de
cunoaștere a managerilor 
români în privința regulilor 
și standardelor de conformare 
cu normele legale?

Am observat o creștere a
conștientizării importanței
conformării cu normele legale în
rândul managerilor români. Acest
lucru se datorează, în primul rând,
creșterii gradului de educație în
afaceri a acestora, ca urmare a
dezvoltării economiei și a
competiției în majoritatea
domeniilor de activitate. 
Managerii au înțeles că scopul lor
este să se concentreze asupra
activității de bază care creează profit
și valoare adăugată pentru acționari
și să evite eventualele amenzi și
întreruperi de activitate ca urmare a

unor neconformări cu legea. 
Pe de altă parte, conformarea este
facilitată și de accesul facil la
informație prin platforme online
care nu doar publică orice nouă
cerință legislativă, ci oferă și sfaturi
de specialitate despre cum se poate
implementa.

Companiile românesti sunt sub
presiunea instituțiilor - ANAF,
Consiliul Concurenței, Garda 
de Mediu, Inspecția Muncii, etc.
Când vor înțelege funcționarii
publici că ei trebuie să stimuleze
mediul de afaceri și nu să-l
timoreze?

Sub presiunea creșterii veniturilor
bugetare din amenzi și colectării de
creanțe de la companii, este dificil
pentru funcționarii publici să aibă în
vedere, cu prioritate, interesul
companiilor. Este nevoie de o
schimbare de abordare de la nivel
central în această privință, deoarece
un funcționar nu va aborda o
metodă schimbată atâta vreme cât
aceasta nu îi este cerută și explicată. 
Cred că mulți funcționari publici se
simt la rândul lor timorați de
controale interne și transferă
presiunea asupra companiilor. 
Întrebarea nu este când vor
înțelege, pentru că au înțeles că nu
este avantajos să timoreze
companiile, ci când vor avea curajul
să aplice în practică această
convingere. Probabil va dura ani,
însă sperăm că puțini de acum
înainte.

Rețeaua PKF 
a dezvoltat 
un centru de
excelență în
digitalizare, 
cu ajutorul căruia
se analizează și
implementează
soluții eficiente 
în toate aceste
domenii de audit,
contabilitate 
și consultanță.

CONTACT
Str. Jean-louis calderon, nr. 38,

Sector 2, bucurești, 020037, românia
email: office@pkffinconta.ro

telefon: +4021.317.31.90
Fax: +4021.317.31.96

mobil: +4021.327.56.86
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Echipa Swiss Clinics 
are o precizie elvețiană
Interviu cu Valentin Burada, Fondator, Swiss Clinics

Swiss Clinics este o clinică apreciată 
și respectată în sectorul medicinei
estetice. Ce v-a determinat să alegeți
acest segment de business?

Putem să zicem că este un paradox, pentru
că eu am fost student la Drept, dar aveam
mai mulți prieteni printre studenții de la
Medicină. Ei mi-au sădit un interes aparte
față de domeniu și m-a atras dezvoltarea,
noutățile și toate inovațiile din estetică. Este
un domeniu foarte frumos și complex.
Ulterior, când am participat cu unul dintre
prieteni la un congres de estetică de la
Monaco, am știut că acesta este domeniul
în care vreau să investesc.

Ce echipă de medici, asistente medicale
și cosmeticieni aveți? Cum vă motivați și
stimulați echipa?

Eu mi-am format o echipă fantastică
multidisciplinară care vine mereu cu idei
noi, cu proceduri și tehnici noi, inovatoare.
Investesc foarte mult în pregătirea lor, în
cursuri atât în țară, cât și în străinătate, în
participări la sesiuni și traininguri. Fiecare
din echipă performează pe câte un
segment, ne-am organizat în așa fel încât
împreună suntem compleți. Denumirea
clinicilor provine din apropierea noastră
inițială de Elveția: am avut medici pregătiți
acolo, schimb de experiență cu clinici din

Elveția, am învățat proceduri și tehnici astfel
încât să avem acum efectiv o precizie
elvețiană. Echipa Swiss Clinics este formată
din 80 de profesioniști în domeniu, dintre
care 20 de medici specialiști cu o experiență
profesională de peste 10 ani.

Ce echipamente folosiți? Ce înseamnă
îngrĳire profesională cu astfel de
tehnologii de ultimă generație?

Suntem foarte atenți cu produsele pe care
le folosim, avem cele mai calitative produse
de pe piața internațională, eu personal
particip la toate marile târguri de estetică și
stabilesc legături cu furnizorii pentru a avea
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primii inovațiile pe care le consider
utile pieței din România. Nevoile
pacienților sunt diverse, așteptările
sunt din ce în ce mai mari ca urmare
a digitalizării motiv pentru care
utilizăm game consecrate de
produse și fillere.
Cu o investiție în valoare de 800.000
de euro, în octombrie 2020 am
inaugurat propriul bloc operator
dotat cu aparatură de ultimă
generație, ce asigură desfășurarea
intervențiilor chirurgicale la cele mai
înalte standarde tehnologice și de
siguranță.
Cu această investiție, putem spune
că am depășit standardele de
calitate și confort ale industriei
locale. Blocul operator deservește
chirurgia plastică, estetică și
microchirurgia reconstructivă.
Aparatura de ultimă generație aduce
un plus atât pentru desfășurarea
activității medicilor chirurgi și
anesteziști, cât și pentru confortul și
siguranța pacienților. Spitalizarea se
va face tot în cadrul clinicii și pentru
acest lucru am găsit acele soluții
care să susțină recuperarea rapidă
într-un cadru plăcut și relaxant, sub
atenta supraveghere a personalului
medical.

Care este profilul clienților Swiss
Estetix? Cum au evoluat cerințele
acestora, în ultimii ani?

Profilul pacienților se schimbă pe
măsură ce se dezvoltă businessul:
dacă la început aveam mai mult
pacienți femei, acum procentajul este
încă în favoarea femeilor, dar la mică
distanță de bărbați.

Care sunt cele mai solicitate
intervenții și tratamente?

Procedurile cele mai căutate sunt
augmentarea buzelor, mezoterapiile,
tratamentul cearcănelor, foarte
multe proceduri de reconturare și
geometrie facial, în care se redefinesc
pomeții și linia mandibulară.
Dacă vorbim de intervenții
chirurgicale, pe primul loc se află
augmentarea mamară, urmată de
reducțiile mamare, blefaroplastii,
abdominoplastii, liposucții dar și
rinoplastii și lifting facial.

vă axați pe tratamente
neinvazive. Care sunt acestea?

Ne axăm pe tratamente non invazive
și chirurgicale totodată.
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De anul trecut am dezvoltat foarte
bine departamentul chirurgical și
avem proceduri din cele mai diverse:
de la măriri, micșorări și lifting de
sâni, lifting facial total, bichectomii,
abdominoplastii, otoplastii,
liposucții, până la chirurgie genitală
masculină și feminină.
Daca discutăm despre domni, pentru
ei procedurile uzuale sunt ștergerea
ridurilor, umplerea și depigmentarea
cearcănelor, terapia vampir pentru
scalp împotriva căderii părului și
eliminarea gușii prin injectare.

Care sunt tendințele în materie de
proceduri antiaging?

Tendința generală este ca
tratamentele antiaging să devină un
lifestyle, asemeni mersului la un
salon de înfrumusețare.
Accesibilitatea a crescut atât prin

natura strategiei comerciale care
practică planuri tarifare adaptate
nevoilor pacienților sau care
promovează abonamente
personalizate în funcție de cazuistică
și așteptările fiecărui pacient.

Cum percepeți gradul de
competiție / concurență din
acest sector?

Dinamica acestui segment a crescut
considerabil în ultimii 3 ani. Dacă în
anul 2016, piața de medicină
estetică se remarca doar prin câțiva
jucători consacrați, azi lucrurile nu
mai stau așa. 
Conceputul de boutique clinic a luat
amploare, foarte mulți medici s-au
desprins de marile branduri și s-au
lansat pe drumul antreprenorial.
Piața are o dinamică puternică și
anticipăm că va fi în creștere și în

următorii ani, motivând fiecare
participant să facă performanță, să
se nișeze și să ofere calitate la
superlativ.
De asemenea, dinamica pieței și
creșterea numărului de jucători a
înregistrat impact și asupra
strategiei comerciale și de
marketing, ceea ce funcționează în
avantajul pacienților: prețuri
avantajoase pentru servicii de
medicină estetică la cele mai înalte
standarde și branduri de top.

Ce hobby-uri aveți? Cum vă
relaxați după o săptămână
intensă de lucru?

Valentin Burada nu prea există în
afara Swiss Clinics. Am ca pasiuni
stabile și solide sporturile care îmi
provoacă adrenalină, motociclismul
și pentru relaxare totală, gătitul.

În octombrie 2020
am inaugurat
propriul bloc
operator dotat 
cu aparatură de
ultimă generație,
ce asigură
desfășurarea
intervențiilor
chirurgicale 
la cele mai înalte
standarde
tehnologice 
și de siguranță
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Credem cu tărie 
că viitorul va fi verde!
Interviu cu Ionel Marian Ciucioi, 
Preşedinte al Consiliului de Administrație și Director General, Vrancart Adjud

Care sunt valorile și principiile pe care 
s-a clădit brandul vrancart?

De departe cel mai important este respectul
pentru istoria acestui nume, cu o vechime
de mai bine de 40 de ani, și pentru oamenii
care l-au clădit, unii dintre cei care au pus
bazele combinatului încă activând cu succes
și astăzi pe platforma de la Adjud.
Din acestea derivă apoi toate celelalte
componente: adaptabilitatea la nou,
reziliența la provocări, pionieratul în
domeniu, sustenabilitatea față de
componenta de mediu și, nu în ultimul
rând, conduita etică în derularea afacerilor.  

Ce înseamnă vrancart astăzi? 
Ce activități economice realizează? 

Este de menționat faptul că astăzi putem
vorbi de un Grup Vrancart, structurat în
jurul principalului pilon, societatea Vrancart
S.A. În ultimii ani, aceasta s-a transformat
din ce în ce mai accentuat într-o societate
de ”colectare – reciclare”, dezvoltând
facilități de colectare deșeuri la nivel
național, retehnologizând, modernizând și
diversificând facilitățile de reciclare și
capacitățile de producție, totodată în acord
cu politicile de mediu, un aspect al activității
noastre căruia îi acordăm o importanță
aparte. 

Activitatea Grupului Vrancart se
concentrează pe patru divizii, și include
patru societăți,  astfel:

1.  Divizia de colectare - reciclare. 
a.  Prin rețeaua de 20 de centre de
colectare la nivel național, Vrancart este
unul din cei mai mari colectori de deșeuri
reciclabile din România. Rețeaua este
dotată cu câteva sute de autoutilitare,
containere și prescontainere de colectare,

prese de balotat și este deservită de peste
230 de angajați instruiți pentru a desfășura
activitatea de colectare.
b.  În 2020 Vrancart a început un proiect de
reciclare în valoare de 40 milioane lei, prin
care până în 2022 își propune să recicleze
importante cantități de deșeuri de lemn,
plastic și hârtie (Vrancart Recycling).
c.  În cadrul grupului a fost înființată
societatea Ecorep Group SA, societate care
prestează servicii privind implementarea
obligațiilor privind răspunderea extinsă a
producătorilor („OIREP”) – proiect în curs de
implementare. 
d.  Începând cu luna iunie 2020, Vrancart
este dealer exclusiv de sisteme de presare
marca Kadant PAAL în România, gama de
utilaje din zona premium foarte apreciate
de utilizatorii de profil.

2.  Divizia de producție hârtie carton
include linia tehnologică de producție hârtie
pentru carton din 100% maculatură situată

în Adjud, Vrancart fiind al treilea producător
de hârtie pentru carton din România. 

3.  Divizia de producție carton ondulat și
ambalaje din carton ondulat
Prin cele trei unități de producție – Adjud
(jud. Vrancea), Călimănești (jud. Vâlcea),
Ungheni (jud. Mureș), Vrancart este al
treilea jucător pe piața cartonului din
România, fiind și singurul jucător din top 5
cu acționariat românesc (societatea este
deținută majoritar de SIF1 și Pavăl holding) .  

4.  Divizia de producție hârtie și articole din
hârtie tissue include linia tehnologică de
producție hârtie tissue din 100% maculatură
de la Adjud și societatea Rom Paper SRL,
care, prin intermediul unităților de
producție din Brașov (jud. Brașov) și Adjud
(jud. Vrancea), s-a impus ca cel mai mare
producător de șervețele faciale și de masă
din România, totodată exportând produse
în alte cinci țări.   
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Cu siguranță, trecerea de la
”reciclare” la ”colectare –
reciclare” nu a fost facilă. Însă, 
în momentul de față, reciclați
peste 30% din totalul de
maculatură colectat la nivel
național. Care au fost și care sunt
provocările acestei tranziții? 

Trecând peste fluctuațiile
semnificative de preț la achiziția de
deșeuri reciclabile, fluctuații
datorate politicii de achiziții a
marilor jucători (de exemplu,
China), a suprastocurilor de deșeuri
reciclabile de carton la nivel
european, a jocurilor speculative pe
piață, cea mai mare provocare a
noastră ține tot de noi înșine,
anume să reușim să dezvoltăm un
mecanism impecabil în piața
românească de colectare a
deșeurilor. După știința mea,
deținem singura rețea de centre de
colectare la nivel național care
aparține unei societăți listate la
BVB și care are implementate cele
mai înalte standarde, atât
operațional, cât și în domeniul
guvernanței corporative. 
A fost însă nevoie de un efort
susținut de durată, tradus în
investiții masive în mijloacele de
colectare, în tehnica de cântărire, în

dezvoltarea abilităților personalului
aferent, în digitalizarea activităților
– recepțiile se emit automat și sunt
trimise către parteneri, tehnica de
cântărire din toată rețeaua
comunică direct cu ERP-ul societății,
raportările și activitățile  de control
desfășurându-se în timp real,
reușind astfel să ne poziționăm pe
un nivel superior din punctul de
vedere al documentelor și al
trasabilității deșeurilor reciclabile
colectate față de media pieței.
Aceste beneficii au integrat altele,
activitatea centrelor de colectare
fiind concentrată în prezent pe
colectarea propriu-zisă și mai puțin
pe activitățile conexe și suport, cum
ar fi migăloasa întreprindere de
urmărire și identificare manuale a
documentelor aferente deșeurilor
tranzacționate.
Reușim astfel să deservim cu
succes, printre altele, cele mai mari
rețele de hypermarketuri – la nivel
național colectăm din peste 800 de
unități aparținând diverselor lanțuri
de retail, existând luni
calendaristice și cu peste 7.000 de
ridicări de deșeuri, reușind totodată
să transmitem documentele
aferente acestor achiziții în
termenele agreate cu partenerii
noștri.

vrancart a avut așadar o creștere
susținută / sustenabilă în
perioada 2015-2019. Cum ați
sintetiza cheia acestui succes? 

Vectorul principal a fost
conștientizarea acționariatului că,
pentru a fi aliniată la tendințele
pieței și în primele rânduri ale
concurenței, este nevoie de un
binom compus atât din investiții
semnificative, după cum arătam, cât
și din implementarea de politici
moderne de management, care să
transforme societatea într-un
mecanism deopotrivă solid și
flexibil, capabil să asimileze cu
rapiditate bunele practici ale pieței
și inovația în domeniu, dar să și
absoarbă cu succes șocurile și
restructurările inerente ale oricărui
mediu de afaceri.
Pe această cale, este important de
menționat că, în perioada de
referință, Vrancart a derulat
investiții de mai mult de 50 de
milioane de euro și explorăm
constant noi modalități de creștere
a acestei cifre, în beneficiul
componentei economice generale a
Grupului. 

Urmează o investiție
semnificativă pe platforma 
de la Adjud, prin care o să
extindeți activitățile de
recuperare a deșeurilor și pe
segmentele de cofraje, lemn,
plastic, combustibili și cenușă
industrială. Despre ce este
vorba?

Implementarea schemei de ajutor
de stat va însemna că, sub
denumirea proiectului ”Vrancart
Recycling” se vor pune în temă alte
șase noi linii de business, anume: 
1.  Linia de produse modelate. Linia
pentru reciclarea maculaturii (mix
din diverse calități) va realiza
produse modelate, în principal
cofraje pentru ouă. Producția se va
putea diversifica, prin dotarea
instalației cu matrițe, pentru
fabricarea și a altor produse, cu

Deținem singura
rețea de centre de
colectare la nivel
național care
aparține unei
societăți listate la
BVB și care are
implementate cele
mai înalte
standarde, atât
operațional, cât și
în domeniul
guvernanței
corporative.
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preponderență din domeniul
ambalajelor. Produsele care se vor
realiza vor fi, la rândul lor,
biodegradabile, astfel încât nu va
exista un impact negativ asupra
mediului.
2.  Linie pentru sortarea și
condiționarea deșeurilor
nerecuperabile - tehnologia Refused
Derived Fuel. În urma sortării
manuale a aproximativ 10.000
tone/an de deșeuri de plastic
colectate vor rezulta: a) plasticuri de
calitate superioară, b) deșeuri din
plastic, care împreună cu deșeurile
nereciclabile colectate de la terți,
vor fi condiționate și transformate,
folosind tehnologia RDF (Refuse
Derived Fuel); aceste deșeuri vor fi
valorificate energetic, intern, în
cadrul proiectului.
3.  Fulgi din plastic densificați. Fulgii
de plastic densificați sunt obținuți
din materiale plastice de calitate
medie, prin intermediul unui proces
tehnologic adecvat. Aceste produse
vor fi vândute la firme specializate în
fabricarea produselor care utilizează
ca materie primă plastic reciclat.
4.  Abur industrial, energie electrică.
Linia pentru valorificarea
potențialului energetic al deșeurilor
are rolul de a valorifica, prin
combustie, potențialul energetic al
deșeurilor RDF și al nămolurilor
industriale. La ieșirea din acest
proces se vor obține următoarele
energii: a) aproximativ 90.000
MWh/an abur industrial, din care
20-25 % se va utiliza în cadrul
proiectului, iar diferența se va vinde
clienților; b) aproximativ 10.000
MWh/an energie electrică care se va
utiliza în cadrul proiectului.
5.  Beton Celular Ușor (BCU). Din
procesul de valorificare energetică a
deșeurilor RDF și a nămolului,
rezultă o cantitate importantă de
cenușă care va fi valorificată prin
înglobarea ei în materiale de
construcții.
6.  Paleți din lemn. Paleții din lemn
sunt utilizați, la scară largă, în
majoritatea firmelor cu activități
productive, iar faptul că aceștia se

uzează destul de repede determină
necesitatea găsirii unei soluții pentru
reciclarea lor, cu impact direct în
eficientizarea costurilor de
producție.
Pe lângă componenta economică a
proiectului, trebuie menționată, în
mod evident, și componenta socio-
umană (prin generarea de mai mult
de 150 de noi locuri de muncă
locale), precum și cea bugetară, prin
creșterea semnificativă a
contribuțiilor virate către instituțiile
publice, centrale și locale. 

Ce alte investiții mai aveți 
în vedere în viitor? Mai sunt 
și alte linii de dezvoltare 
în cadrul Grupului? 

Desigur. În 2021 ne propunem să
finalizăm restructurarea sectorului
de producție a ambalajelor din
carton ondulat, proiect început în
2020 și care presupune investiții de
aproximativ 4 milioane de euro (în
cele trei unități de producție
ambalaje pe care le avem) și va
conduce atât la creșterea capaciății
de transformare a cartonului
ondulat, produs intern, în ambalaje
de carton cu aproximativ 50%,
precum si la eficientizarea întregii
activități de producție ambalaje.  
Totodată, pentru că tendința este de

a derula o activitate cât mai
integrată, pe toate palierele, după
cum menționam anterior, în cursul
anului 2020 am devenit distribuitor
exclusiv în România al utilajelor
Kadant PAAL, utilaje premium care
se adresează entităților ce vor să-și
compacteze eficient deșeurile de
carton, folie, pet și doze de
aluminiu. Acestea sunt entități mari,
ce generează din activitatea proprie
suficient deșeu pentru a se gândi la
implementarea unei soluții eficiente
de compactare în vederea livrării
deșeurilor către reciclatori, colectori
sau stațiilor de sortare municipale.
Prin centrele sale de colectare,
Vrancart folosește de peste 12 ani
utilaje de compactat - prese de
balotat și, pentru că o mare parte
din acestea erau deja Kadant PAAL,
obținerea exclusivității pe România
din partea unui Grup listat la Bursa
din New York este pentru noi un
motiv de bucurie și de recunoaștere
intrinsecă a ceea ce înseamnă
Vrancart în acest moment.

În încheiere, cum apreciați
interesul persoanelor fizice, 
al companiilor, ONG-urilor și
instituțiilor publice pentru
colectare și reciclare?

În mod evident, chiar dacă mai sunt
multe aspect de reglat, tendința
ultimilor ani este una vădit pozitivă,
atât la nivel public, cât și privat. Pe
această cale, salutăm orice demers
relevant, indiferent de inițiator, pe
latura colectării selective, a
conștientizării publice cu privire la
aceasta, a implementării de politici
de mediu și de sustenabilitate
convergente și transparente și a
adaptării cadrului legal pentru a
deveni cu adevărat un instrument
util la îndemâna tuturor. 
În acest context, atât în nume
propriu, cât și prin apartenența la
diverse organizații de profil,
depunem eforturi pentru a fi un
vector al schimbării în domeniu.
Deoarece credem cu tărie că viitorul
va fi verde!

Reușim să
deservim cu
succes, printre
altele, cele mai
mari rețele de
hypermarketuri –
la nivel național
colectăm din peste
800 de unități
aparținând
diverselor lanțuri
de retail.
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VEChILE RESURSE ALE NOII ECONOMII

Oldies, but goldies
„Dacă lovim tot în sectoarele economice care aduc bani, dacă se vor introduce noi
bariere de piață, se vor pierde miliarde”, a declarat Cristian Păun, profesor,
Academia de Științe Economice, la webinarul Resurse bugetare în Noua
Economie, organizat recent de EM360 și România Durabilă. Este și concluzia 
la care au ajuns autorii studiilor referitoare la sectorul tutunului, petrolului 
și gazelor, ramuri vechi ale economiei, pe care se bazează însă „noua realitate” 
și bugetul statului.

STUDII SECTORIALE REfERITOARE
LA CONTRIBUABILII STRATEgICI 
AI ECONOMIEI – TUTUN, PETROL 
șI gAzE

Studiile sectoriale au fost realizate după
același model de analiză și au relevat aceleași
concluzii. „m-aș bucura să avem și alte
sectoare care să fie contribuabili esențiali -
sateliții, roboții -, dar deocamdată bugetul se
bazează pe tutun, petrol și gaze. economia
reală trebuie să fie un punct de plecare
pentru orice strategie de dezvoltare. angajații
din industriile puternic fiscalizate lucrează în
circa 60% din timp ca agenți fiscali. este un
efort al sectorului privat, care nu se cuantifică
și care este făcut pentru stat”, a spus 
cristian păun.
„industria cântărește foarte mult în pib. 
De aceea, scăderea economiei româniei a
fost mai mică decât cea la nivel european. 
ne dorim stabilitate, predictibilitate atât
legislativă, cât și fiscală, iar aceste industrii să
fie lăsate să funcționeze”, a precizat în cadrul
webinarului cristina prună, vicepreședintele
camerei deputaților.
„Statul trebuie să învețe de la mediul privat
lecția rezilienței. Nu vor fi taxe noi, e o
abordare corectă, de dreapta, a coaliției de
guvernare. Așa vom putea colecta mai mult,
pentru că aici e problema, la colectare, și nu
la povara fiscală”, a subliniat sebastian
Burduja, vicepreședinte, comisia pentru
Buget, Finanțe si Bănci, camera deputaților.
„trebuie să dăm dovadă de echilibru față de
industria tutunului. Sunt prahovean și știu ce
înseamnă bat pentru județul prahova.
această industrie are fabrici, oameni angajați.

Dacă ar dispărea bat ar dispărea locuri de
muncă și un oraș întreg”, a adăugat 
Radu oprea, membru în comisia pentru
buget, finanțe, activitate bancară şi piață de
capital din senat. 

POTENȚIALUL IMPACT AL
TUTUNULUI îN ECONOMIEI – 
5,7 MILIARDE DE EURO ANUAL 
LA BUgET, 2,56% DIN PIB

Conform unui studiu realizat de Asociația
pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale
(ASPES), industria tutunului a virat la buget
circa 3,6 miliarde de euro în 2019, ceea ce
înseamnă 1,6% din PIB. Într-un scenariu
optimist analizat de ASPES, în condiții de
creștere economică, cu un nivel al comerțului

ilicit de circa 10% și fără a fi adoptate noi
restricții pe piață, sectorul tutunului ar putea
contribui la buget cu peste 5,7 miliarde euro
anual, ceea ce ar însemna 2,56 % din PIB-ul
României. 
România este al treilea producător european
de țigarete, după Germania și Polonia. 

IMPORTANȚA SECTORULUI 
OIL AND gAS

„Sectorul de oil and gas reprezintă 2/3 din
contribuţia sectorului de intermedieri financiare
la pib, ceea ce este foarte mult. ca o
comparaţie, vorbim de aproximativ 40% din
contribuţia sectorului agriculturii. pe partea
fiscală, taxele plătite la buget sunt foarte mari.
În 2019 companiile care au făcut obiectul unui

valoarea finală a contribuției în piB a sectorului tutunului (mld. euro)

Su
rs

a:
 a

Sp
eS



33mai 2021  l

C
LU

B A
N

TREPREN
O

R

studiu au plătit 17 miliarde de lei la
buget, ceea ce reprezintă 5,7% din
veniturile curente. Dacă ne referim la
veniturile fiscale, contribuţia este şi mai
mare, undeva în jur de 11%. Statul
colectează şi tVa şi accize, şi acestea de
peste miliarde de lei doar în 2019, dar
din nou vorbim despre o valoare
subdimensionată, pentru că avem
companii necuprinse în studiu. De aici
reiese că statul trebuie să fie mult mai
atent cu aceşti contribuabili.
companiile mari, care nu sunt multe în
românia, ar trebui să facă parte dintr-
un comitet şi să aibă un dialog constant
cu decidenţii de politici economice. nu
este posibil să stai 10 ani să aştepţi o
lege offshore când ştii că ai nişte
zăcăminte de exploatat într-un interval
de timp limitat”, a declarat laurian
lungu, analist financiar. (Pentru mai
multe declarații ale participanților,
accesați https://www.em360.ro/)

NOUA ECONOMIE 
SE BAzEAză 
PE SECTOARELE VEChI

În ultimii ani, în spațiul public s-a creat
un fals antagonism între
antreprenoriatul românesc și
multinaționale, societate civilă versus
mediu de afaceri, public contra privat,
noua economie și ramurile clasice. De
fapt, noul normal, noul mod de lucru,
noua economie, se bazează pe
sectoarele vechi. „resursele pe care se
va baza tot acest „nou” nu se inventează
azi. Țigareta are o vechime de peste 100
de ani, iar petrol se extrage în scop
industrial de mai bine de 160 de ani”, a

punctat Gilda lazăr, director corporate
affairs & communications Jti Romania,
moldova și Bulgaria.
„Suntem o companie multinațională,
dar muncim în românia, avem angajați
români și plătim taxe de circa 80% 
din cifra de afaceri statului român”,
a adăugat oficialul JTI. 
Anul 2020, care a fost un an de criză
pentru toată lumea, pentru tutun,
paradoxal, a fost bun. Anul trecut,
tutunul a fost cel mai exportat produs
agricol. Valoarea exporturilor de tutun s-
a ridicat la peste 1,3 miliarde de euro în
2020, iar contribuția pozitivă la balanța
de plăți a ajuns la circa un miliard de
euro. Sectorul tutunului se numără, de
asemenea, printre puținele care au
anunțat investiții importante, chiar și în
această perioadă dificilă. Doar JTI, una
dintre cele trei mari companii de pe
piața țigaretelor, va investi 60 milioane
de euro în fabrica din România.
Încasările din accizele pentru produsele
din tutun au crescut anul trecut cu
10,9%, iar în primul trimestru din 2021
cu peste 20%.  „nu s-a fumat mai mult,
ci s-a fumat de pe piața legală.
contrabanda cu țigarete a scăzut pentru
prima dată în 15 ani la sub 10%, pe
fondul restricțiilor de circulație. În același
timp, oamenii noștri, din producție, din
vânzări, au continuat să muncească zi
de zi, adaptându-se noilor condiții”, a
explicat Gilda lazăr.

REgLEMENTAREA ExCESIVă 
ESTE RISCANTă

Cum vor fi abordate pe viitor
sectoarele economice considerate
„indezirabile”, dar pe care statele s-
au bazat într-o criză fără precedent?
ONG-urile cu discurs radical și
extremist, care au în denumire
„fără” sau „stop”, stop poluare, fără
tutun, fără mașini, nu propun soluții
constructive pentru noua lume. Iar
distrugerea de azi pe mâine a unor
întregi ramuri va face dificilă nu
doar viața celor „vechi”, fie că
vorbim de industrii sau de oameni,
ci și pe a celor „noi”. „lipsa de
predictibilitate și restricționarea
unor sectoare economice disturbă
piețele și supra-îndatorează statele.
De aici rezultă taxarea suplimentară
mai întâi a altor industrii și în cele
din urmă a cetățeanului. urmează
încercările de ocolire a supra-
reglementărilor, creșterea gradului
de corupție și criminalitate
organizată. este necesar ca statele
să dețină alternative viabile și
durabile pentru industriile
considerate poluante sau
„nesănătoase”, reglementarea
excesivă a acestora reprezentând o
soluție distructivă din punct de
vedere economic și social”, se arată
în studiul ASPES. 

Nu s-a fumat mai
mult, ci s-a fumat
de pe piața legală.
Contrabanda cu
țigarete a scăzut
pentru prima dată
în 15 ani la sub 
10%, pe fondul
restricțiilor de
circulație. 

Peste 

1,3
miliarde euro,

totalul exporturilor
de tutun în 2020.
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EVO horeca – lider național 
în industria de amenajări hoReCa

Alin Trușcă, Fondatorul EVO horeca a
început cariera în antreprenoriat în 2002, la
vârsta de 20 ani. El a
înființat MagazinMobila.ro, primul magazin
online de mobilă din România, în 2004,
împreună cu un asociat. 
“În 2006 am deschis o fabrică de mobilă și
am creat o companie de

distribuție către magazine de mobilă, iar în
paralel am deschis și un magazin propriu.
În 2009 am intrat în faliment cu toate
afacerile, reușind să revenim financiar și să
redeschidem în 2011, când m-am nișat pe
soluții de amenajări în industria Horeca
(Hoteluri, restaurante și cafenele)”, ne-a
precizat Alin Trușcă.

PESTE 6.000 DE SPAȚII
AMENAjATE

Brandul www.evohoreca.ro a ajuns printre
liderii naționali în industria de amenajări
hoReCa, având la active, până la ora
actuală, peste 6.000 de spații amenajate de
hoteluri, restaurante, cafenele, terase,
cofetării, benzinării, clinici medicale,
s.a.m.d. 

ISTORIC

„Deoarece business-ul nostru a trecut și
prin criza din 2008, am avut ocazia încă de
atunci să tragem mai multe concluzii și să
începem să evităm anumite acțiuni care în
situații de acest gen pun presiune pe
afacere, dar și pe antreprenor. De exemplu,
criza din 2008 ne-a surprins cu costuri fixe
foarte mari, însă și cu credite de investiții și
credite de capital de lucru, credit furnizor și
credit client. În momentul unei contracții a
proiectelor și deci a încasărilor, aceste
costuri și credite devin greu sau imposibil
de plătit, astfel că intrarea în insolvență
devine iminentă”, a amintit Alin Trușcă.

LECȚIILE îNVăȚATE DIN CRIzA
fINANCIARă DIN 2008

„După episodul din 2008 ne-am protejat mult
mai bine, astfel că nu am mai luat credite
bancare, nici credit furnizor, însă nici nu am
mai oferit credit clienților. Desigur, acest
lucru înseamnă dezvoltare lentă, dar
sănătoasă. De altfel, nici nu există acea
presiune psihologică de a avea datorii.
concomitent am reinvestit constant
profiturile companiei noastre în dezvoltarea
de magazine online (deținem un număr
destul de mare de magazine nișate), în
marketing online și offline, în dotări și
showroom-uri”, a evidențiat fondatorul 
EVO horeca.

Alin Trușcă, 
Fondatorul EVO Horeca



SERVICII șI BRANDURI
DIVERSIfICATE

“un alt aspect pe care îl consider super
important este diversificarea. În prima
decadă a afacerii ne-am axat activitatea în
jurul unui singur domeniu (producție,
distribuție și retail de mobilier rezidențial),
însă ulterior am căutat să avem o varietate
mai mare de nișe de business. În momentul
de față creștem mai multe verticale în
domenii mai variate. pe lângă producția și
distribuția de mobilier suntem în domeniul
prestărilor de servicii cu proiectare și design,
transport sau construcții. fiecare din aceste
verticale are diverse mărimi ca pondere în
totalul cifrei de afaceri consolidate”, a
explicat Alin Trușcă.
„De asemenea, deși nava amiral a afacerii
noastre este brandul eVo Horeca, am
considerat că este mai sigur, și de ce nu și
mai palpitant, să creăm mai multe mărci.
În 2013 am lansat www.Studio32.ro, un nou
brand propriu nișat pe segmentul de
mobilier rezidențial premium. În 2015 am
lansat www.truEvents.ro, un brand nișat și
specializat pe amenajarea saloanelor de
evenimente, fiind lideri naționali, cu peste
300 de saloane de nunți amenajate. În 2017
am lansat www.JUKO.ro, un brand nișat pe
amenajarea spațiilor de joacă de exterior,
extins către lucrări publice de amenajări de
parcuri cu echipamente de locuri de joacă
sau amenajări urbane cu bănci, coșuri de
gunoi, stații de autobuz și iluminat public. În
2020 am relansat www.MobilaMania.ro, un
brand nișat pe segmentul de mobilier și
accesorii entry-medium level, acest brand
fiind inițial lansat în 2010, dar fără a avea
vreun succes răsunător și abandonat inițial”,
a specificat fondatorul EVO horeca.

MONTAj LA NIVEL EUROPEAN

“Deținem două showroom-uri, în bucurești
și în brașov și un spațiu de depozitare
propriu în ilfov. livrăm și oferim servicii de
montaj la nivel european. avem clienți în
românia, moldova, grecia, austria,
germania, italia, franța, anglia, Spania,
belgia, olanda, ucraina și Sua. importăm
produse în mod special din italia, germania,
turcia și belgia, dar avem furnizori și în
polonia, Slovacia, Spania. lucrăm cu cei mai
importanți producători români de mobilier,

însă avem colaborări și cu mici ateliere care
nu dispun neapărat de tehnologie de
producție, însă sunt flexibili în
execuția produselor atipice (unicat)”, a
menționat Alin Trușcă.

EChIPA

“În companie sunt angajați permanent 12
persoane, numărul fiind mic pentru că avem
majoritatea serviciilor externalizate
(începând cu firma de contabilitate, biroul
de avocatură, două companii de marketing
și zeci de companii de transport). Echipa
este una sudată, deși tânără, media de
vârstă a angajaților fiind de 28 ani.
Îi sprijinim permanent să învețe și să se
dezvolte. Compania este împărțită în
departamente: Vânzări, Relații Clienți,
Achiziții, Logistică, Contabilitate,
Marketing”, a arătat fondatorul EVO
horeca.
“având o experiență foarte vastă, nu
considerăm niciun tip de proiect imposibil,
fiind recunoscuți pe piață că acceptăm orice
fel de provocări. astfel, împreună cu
arhitecți și designeri colaboratori am
participat la amenajarea multor tipologii de
spații, atât de la zero cât și doar părți mici.
am avut proiecte cu coca-cola, ursus,
rompetrol și mulți, mulți alții. nu excludem
niciun tip de proiect, toți clienții fiind la fel
de importanți, indiferent de mărime”, a
asigurat Alin Trușcă.
“Din 2013 avem implementat iSo9001
pentru managementul calității de
către Srac și iQnet, motiv pentru care s-au
creat proceduri similar corporațiilor, pentru
orice tip de situație. ne lăudăm cu un
număr foarte mic de reclamații, survenite în
general de la situații legate de transport

(întârzieri sau stricăciuni) pe care le
rezolvăm cu foarte mare promptitudine.
există proceduri de validare a furnizorilor
prin acordarea unui scoring pentru viteza de
procesare a comenzilor, termenele de
livrare, modalități de ambalare, reacția de
intervenție la problemele de garanție
s.a.m.d. În general, furnizorii ne găsesc pe
noi, deși nu inițiem relații cu toți cei care ne
propun colaborări”, a spus fondatorul EVO
horeca.

PRODUSELE PENTRU ExTERIOR
AU PREDOMINAT îN PERIOADA
PANDEMIEI

“având în vederere restricțiile impuse de
criza medicală, spațiile interioare au avut de
suferit cel mai mult. Însă proprietarii care
aveau și terase pe lângă spațiul interior s-au
putut bucura totuși de unele excepții în
perioada stărilor de urgență și alertă. astfel,
în această perioadă cele mai solicitate
tipologii de produse au fost cele pentru
exterior: seturile de terasă - scaune, fotolii,
canapele și mese rezistente la exterior,
peste 50% din volumul total al vânzărilor
eVo Horeca în perioada 2020-2021. cu
toate acestea, am fost contactați și de
antreprenori care au continuat investițiile la
spațiile interioare, având proiecte bugetate
anterior debutului pandemiei și care nu au
renunțat la ele, în ciuda incertitudinii
provocate de răspândirea covid-19.
produsele clasice utilizate pentru
amenajarea interioarelor includ scaune,
fotolii, canapele, mese și baruri de interior
la comandă”, a amintit Alin Trușcă.
„După terminarea stării de urgență,
hotelurile au putut începe să funcționeze cu
condiția respectării unor măsuri foarte
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stricte de protecție a oaspeților, astfel că
multe hoteluri și pensiuni au decis să
renoveze. am avut chiar și proiecte noi de la
zero începute în plină pandemie. am pivotat
compania către acest sector, venind în
întâmpinarea nevoilor prin proiectarea de
numeroase modele de mobilier de camere
de hotel și propuneri de amenajare
competitive împreună cu companiile
partenere care subcontractează lucrări de la
noi. În general hotelurile bugetează și iau în
calcul amortizarea investiției în mai mult de
5-7 ani, astfel că pentru noi ca și furnizor
aceste proiecte sunt în general mai mari și
mai profitabile și au compensat din plin
scăderea sectorului de amenajări de
restaurante și cafenele”, a remarcat
fondatorul EVO horeca.
„competiția din industria de producție și
vânzare a mobilei este foarte sănătoasă,
pentru că te ajută, ca să zic plastic, să rămai
treaz și atent. industria mobilei în general în
românia este foarte dezvoltată, existând pe
lângă marii retaileri, numeroase firme mici
care au sortimente destul de ofertante
pentru consumatori. important este cum se
poziționează fiecare în această nișă,
deoarece în industria Horeca contează

foarte mult și serviile adiacente oferite pe
lângă produsele propriu-zise”, a apreciat
Alin Trușcă.

PROIECTE LA ChEIE

„consider că la eVo Horeca suntem foarte
pregătiți și ne-am specializat în
implementarea de proiecte la cheie, având
în vedere că oferim servicii de la design,
proiectarea spațiului, livrare și
asamblare/montaj cu personal calificat.

afacerea pe care o conduc sărbătorește
anul viitor 20 ani de la înființare și din
punctul meu de vedere nivelul ei se află
exact unde ar trebui să fie la acest moment.
atât eu, cât și partenera mea de viață și de
business raluca trușcă, avem maturitatea și
experiența necesară să continuăm să ne
consolidăm poziționarea în piață. afacerea
este validată de peste 6.000 de proiecte
finalizate până acum (2021), iar clienților -
cărora le mulțumim pentru încrederea
acordată - le promitem că vom continua să

PORTOfOLIUL DE CLIENȚI AL EVO hORECA
ambasade: 
Ambasada Statelor Unite ale Americii; Ambasada Franței; Ambasada Canadei;
Ambasada Japoniei; Ambasada Emiratelor Arabe Unite; Ambasada
Vietnamului; Ambasada Indoneziei.

Bănci: 
Banca Transilvania; Banca Națională a României; Unicredit Bank.

Benzinării: 
Rompetrol; Socar; ART; eCombustibil; Carbogaz; TSV; Cg Oil; PCS;  Octano.

companii: 
Coca-Cola hBC Romania; Orange; Țiriac Auto; KFC Romania; Porsche Leasing;
Stalinskaya; Aperol; Ursus Breweries SA; Pilsner Urquell; Rosemary Water;
Continental Automotive Systems; Continental Automotive Products; Renault
Bucharest Connected; TMD Friction Romania; World Class Romania; Pescariu
Sports & Spa; Fratelli; Rompetrol; Ikea; Bosch Romania; Auchan Oradea; G4S
Romania; Decathlon; Bitdefender; București Mall Vitan; Clubul Diplomatic;
Kimball Electronics; Joyson Romania; Lisa Draxlmaier Autopart Romania;
zoppas Industries Romania; Petrom City (OMV Petrom).

CULTURă: 

Casa de Cultură a Muncipiului Timișoara, jud. Timiș; Muzeul Național Bucovina
Suceava, jud. Suceava; Muzeul Național de Istorie a României, București;
Teatrul Național “Radu Stanca” Sibiu, jud. Sibiu; Teatrul Național “Marin
Sorescu” Craiova, jud. Dolj; Filarmonica Moldova Iași, jud. Iași; Opera
Națională Română Iași, jud. Iași; Muzeul Județean de Istorie Brașov,  jud.
Brasov.

clinici medicale: 
Med Life SA; Dento Lovely Smile; Implantdent Center; Sonrisa Dental; Andreea
Dental Studio; Davidam Dent; Crystell Dental Clinic; SOS Med Group.
hoteluri: 
Best Western hotel București; Ramada Iași; Ramada Craiova; Ana hotels
București; Novotel București; hampton by hilton Iași; Double Tree by hilton
București; Lux Garden Plaza Azuga; Krownwell hotel, Brașov; Boca Junior
hotel, Timișoara; hotel Craiovița, Craiova; hotel Iaki, Mamaia; hotel Băneasa
Parc; hotel Parc, Amara; hotel Ialomița, Amara; hotel Ciucaș, Băile Tusnad;
hotel Afrodita Resorts & Spa, Băile herculane; Cristal hotel, Brașov; City
hotel, Slatina; hotel Portobella, Mamaia; hotel Călimănești Căciulata; Castel
Royal hotel, Moșnița Nouă; Boutique hotel, București; hotel SS Residence
Unirii; hotel Roco Izvin; Complex Turistic Stejarii, Dâmbu Morii; RMT hotel
Athos, Mediaș; hotel Galaxy, Timișoara; hotel Check Inn, Timișoara; hotel
Transilvania, Alba Iulia; Pullman hotel, București; Pensiunea Taverna
Olteanului, Rânca; Pensiunea Niky, Giroc; Complex Turistic hadar Chalet, Gura
Siriului; hotel Bielmann, Brașov; hotel Boavista, Timișoara; hotel New
Montana, Sinaia; hotel Lafayatte, București; hB hotels, Brașov; Pensiunea
hilltop, Predeal; Ana hotels Sport, Poiana Brașov; hotel Alcor, Mamaia.

INSTITUȚII DE STAT:

SIE - Serviciul de Informații Externe; Direcția Națională a Penitenciarelor -
Penitenciarul Iași; Direcția Națională a Penitenciarelor - Penitenciarul Jilava;
Societatea Națională Nuclearelectrica SA; Institutul Național de Cercetare și
Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “hORIA hULUBEI”; Unitatea
Militară 02605, București; Unitatea Militară 01924 București; Unitatea Militară
02574, București; Radio România; Inspectoratul Școlar al Municipiului
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le oferim produsele și serviciile de care au
nevoie cu maximă seriozitate. ne propunem
în fiecare an o creștere realizabilă, însă din
păcate, pentru 2021 ne dorim cel puțin
break-even, pentru că momentan
incertitudinea planează încă, iar efectele
crizei se vor resimți după ce se va face
bilanțul pierderilor cauzate în mai toate
domeniile din economie. peste 5 ani
estimăm că vom atinge o cifră de afaceri
anuală între 4-6 milioane de euro,
consolidată din toate ariile de activitate.
clienții noștri sunt foarte variați, de la
super-corporații internaționale la micile
afaceri locale și cred că vom fi la fel în ceea
ce îi privește și peste 5 ani, pentru că ne
mândrim cu faptul că suntem stabili și de
încredere”, a mărturisit fondatorul 
EVO horeca.

CE AR TREBUI Să fACă
ExECUTIVUL PENTRU 
A SPRIjINI EfICIENT 
COMPANIILE ROMâNEșTI? 

„trebuie să recunosc că mediul politic de la
noi din țară este uneori destul de instabil,
fapt care conduce la impredictibilitate.

această imposibilitate de a prevedea clar
ceea ce urmează să se întâmple este foarte
dăunător mediului de afaceri, pentru că
orice firmă ar trebui să funcționeze pe baza
unui plan pe minim 3 ani. Sugestia mea
este în primul rând să se actualizeze
legislația, care în unele domenii este foarte
învechită (de exemplu codul muncii și
codul cor) în conformitate cu dinamica și
schimbările aduse de modernizarea și
tehnologizarea tehnicilor de prestare a
muncii. pe de altă parte invit executivul să

lucreze cu atenție la elaborarea și
adoptarea legilor care impactează masiv
pe termen scurt mediul de afaceri,
deoarece companiile mici nu au
capacitatea de adaptare atât de rapidă,
majoritatea imm-urilor fiind formate din 1-
2 angajați care își împart toate atribuțiile
în cadrul activității operaționale și nu
reușesc să fie în permanență la curent cu
schimbările rapide și dese. aici mă refer
desigur mai ales la codul fiscal”, a
concluzionat Alin Trușcă.

București; Aeroportul Internațional Baia Mare SA; Inspectoratul General
pentru Imigrări; RAAPPS - Regia Autonomă Administrația Patrimoniului
Protocolului de Stat; Compania Națională Aeroporturi București SA; Camera
de Comerț și Industrie a Municipiului București; Complexul Sportiv Național
Bâscov; Salina Turda SA; Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje
București SA; Compania Națională “Administrația Porturilor Maritime” SA
Constanța; Sindicatul Învățământ Preuniversitar al județului hunedoara;
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultura “Marin Dracea”;
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași.

LăCAșURI DE CULT: 

Mânăstirea Cămirzani, jud. Suceava; Biserica Creștină după Evanghelie “Betel”
Sibiu; Mitropolia Moldovei și Bucovinei; Biserica Penticostală Betania
Constanța; Fundația “Biserica Militară Pogorârea Duhului Sfânt” Buzău;
Parohia “zlătari”, București; Organizația Religioasă “Martorii lui Iehova”;
Biserica Adventistă de ziua a Șaptea - Conferința Banat, Arad.

PRIMăRII DE COMUNE șI ORASE: 

Comuna halchiu, jud. Brașov; Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov; Comuna Bruiu, jud.
Sibiu; Comuna Fundata, jud. Brasov; Comuna Sântimbru, jud. Alba; Comuna Viziru,
jud. Brăila; Comuna Grajduri, jud. Iasi; Comuna Livezeni, jud. Mureș; Comuna
Brebu, jud. Prahova; Comuna Cornu, jud. Prahova; Comuna Dolhasca, jud.
Suceava; Comuna Sănduleni, jud. Bacău; Comuna Baba Ana, jud. Prahova;
Comuna Diosig, jud. Bihor; Comuna Pălatca, jud. Cluj; Comuna Urechești, jud.
Bacău; Comuna Lăzarea, jud. harghita; Comuna Aghireșu, jud. Cluj; Oraș Dăbuleni,
jud. Dolj; Oraș Fieni, jud. Dâmbovița; Oraș Băile Olănești, jud. Vâlcea; Oraș
Năsăud, jud. Bistrița-Năsaud; Municipiul Gherla, jud. Cluj; Municipiul Alexandria,
jud. Teleorman; Municipiul Buzău, jud. Buzău; Municipiul Sibiu, jud. Sibiu.

șCOLI, LICEE, UNIVERSITăȚI:

Universitatea de Medicină și Farmacie “IULIU hAȚIEGANU” Cluj Napoca, jud.
Cluj; Colegiul Economic “VIRGIL MADGEARU”, București; Universitatea Babeș-
Bolyai, Cluj Napoca, jud. Cluj; Universitatea București; Grădinița cu program
prelungit “DUMBRAVA MINUNATă”, Alba Iulia, jud. Alba; Palatul Copiilor Iași,
jud. Iași; The American International School of Bucharest LLC - Filiala din
România; Școala Gimnazială Specială Nr.1, Călărași, jud. Călărași; Universitatea
“VASILE ALECSANDRI” Bacău, jud. Bacău.

EVO LOgISTICS SRL
Showroom: Șoseaua Chitilei, Nr. 177A, Sector 1, București

telefoane:
Telekom: (+4)-021-667.03.96

Vodafone: (+4)-0728.99.33.88 ; (+4)-0721.491.894
Orange: (+4)-0752.323.902

e-mail: info@evohoreca.ro

Web: 
Evohoreca.ro | Studio32.ro | truEvents.ro | JUKO.ro | 

Magazindemobila.ro | Magazincanapele.ro | MobilaMania.ro

social media Facebook.com/Evohoreca | 
Twitter.com/Evohoreca | Instagram.com/evohoreca
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Succesul DENT ESTET a început cu un
zâmbet și continuă datorită valorilor
impuse pe piața de stomatologie din
România: Inovație, Excelență, încredere
Interviu cu dr. Oana Taban, CEO și fondator DENT ESTET

Cum a început povestea DENT ESTET? 
v-ați imaginat atunci când ați deschis
prima clinică, în București, că veți construi
cea mai complexă rețea de servicii
stomatologice din România ce include 
11 clinici în patru mari orașe din țară?

Povestea DENT ESTET a început în 1999,
când am avut viziunea de a oferi pacienților
români servicii și tratamente la standarde
internaționale. Extinderea a venit rapid, încă
din primul an, datorită numărului mare de

cereri din partea pacienților. 
Pentru că obiectivul nostru a fost
întotdeauna binele pacienților pe termen
lung, și nu cifra de afaceri, am investit
constant în tehnologii inovatoare, necesare
asigurării de tratamente sigure, eficiente și
cu un grad ridicat de confort. Pacientul
român a înțeles acest lucru și ne-a răsplătit
cu încrederea sa, astfel că business-ul
nostru a crescut de la an la an, în mod
natural, dominând în tot acest timp piața de
stomatologie din România. 

DENT ESTET s-a dezvoltat continuu 
în cei 22 de ani de existență. Care sunt
momentele cheie ce au contribuit 
la creșterea grupului și ce anume 
v-a ghidat atunci când ați ales 
o anumită direcție?

DENT ESTET a venit cu un concept unic pe
piața serviciilor stomatologice, iar în timp
noi am setat standardele în medicina
dentară privată datorită modului în care a
fost abordată experiența pacientului, dar și
inovațiilor aduse la momentul potrivit.  
Dezvoltarea unui business de o asemenea
amploare nu este o sarcină facilă, însă este
natural să crești atunci când beneficiile
pacienților sunt prioritare în fața propriului
succes. DENT ESTET s-a dezvoltat pentru că
investim constant în modernizarea
cabinetelor, în extinderea portofoliul de
servicii orientate către pacienți, dar și în
formarea unei echipe de profesioniști în
toate ramurile medicinei dentare.
Deschiderea unui al doilea sediu,
inaugurarea primei clinici stomatologice din
România destinate exclusiv copiilor,
DENT ESTET 4 Kids, și a celei mai mari clinici
dentare digitalizate din țara noastră,
DENT ESTET Primăverii, reprezintă
momente cheie în extinderea noastră.
DENT ESTET 4 KIDS a fost lansată în 2008,
într-un context economic dificil, însă s-a

„Diferența dintre un business creat doar pentru profit și unul construit pentru a dura în timp
este dedicarea pe care o ai față de acel proiect. DENT ESTET a devenit un brand pe piața de
stomatologie din România deoarece noi am investit pasiune, tenacitate, performanță, încredere 
și experiență în dezvoltarea conceptului nostru” – dr. Oana Taban, fondator și CEO DENT ESTET.
Grație misiunii stabilite încă de la început, aceea de a aduce pe piața locală servicii
stomatologice premium, dar și valorilor sale – Inovație, Excelență, Încredere - grupul
DENT ESTET a reușit să-și păstreze încă de la înființare poziția de lider absolut pe piața de
medicină dentară din România.
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dovedit a fi una dintre cele mai
importante inovații pe piața de
medicină dentară de la noi. Am
riscat atunci, pentru că știam cât de
important este pentru segmentul de
vârstă 1-14 ani să aibă un spațiu
dedicat lor, cu medici specializați în
lucrul cu copiii și tratamente
adaptate nevoilor lor.
De asemenea, parteneriatul cu
compania MedLife a fost un
moment foarte important pentru
dezvoltarea noastră, și a fost marcat
ca fiind cea mai mare tranzacție de
pe piața de stomatologie, între doi
lideri de servicii medicale private.

Ce a însemnat pentru
DENT ESTET parteneriatul 
din 2016 cu MedLife? S-a
schimbat strategia după
achiziționarea de către MedLife 
a 60% din pachetul de acțiuni?

Parteneriatul cu MedLife a însemnat
o reconfirmare a faptului că
DENT ESTET reprezintă un concept
inovator, dezvoltat natural datorită
implicării întregii echipe și a pasiunii
investite în munca noastră.
În urma acestui parteneriat,
DENT ESTET și-a păstrat
managementul propriu, acest lucru
fiind o dovadă a încrederii pe care
conducerea MedLife a acordat-o
culturii noastre organizaționale și
stabilității economice. 
Alături de MedLife, ne-am propus să
dezvoltăm DENT ESTET într-o rețea
națională de clinici stomatologice,
pentru a aduce cât mai aproape de
români excelența în stomatologie. 

Care au fost cele mai mari
provocări pentru dumneavoastră
în calitate de medic stomatolog? 

Ca medici, cea mai mare provocare
este să creăm zâmbete sănătoase și
să-i îndrumăm pe oameni să aleagă
în cunoștință de cauză atunci când
investesc în sănătatea lor orală, pe
termen lung. Medicii stomatologi au
un rol esențial în transformarea
celor care ne trec pragul în pacienți

responsabili, conștienți de
importanța igienei orale realizate
corect, a controalelor periodice și a
ședințelor de profilaxie cu rol în
prevenirea afecțiunilor dentare.
Pentru a atinge un astfel de obiectiv,
relația dintre medic și pacient
trebuie să fie una bazată pe
încredere și respect. Pacienții învață
de la noi, dar și noi, ca medici,
învățăm să-i ascultăm cu mai multă
atenție, să le înțelegem nevoile și
dorințele. 

Dar ca antreprenor?

Ca antreprenor, una dintre provocări
a fost formarea unei echipe
multidisciplinare de medici, dornici
să se implice în creșterea noastră ca
brand și în oferirea de servicii la un
nivel de excelență neegalat în
România.

Consider că, prin multă muncă și
decizii inspirate, am reușit să
formăm o echipă unită și stabilă de
medici. Pentru noi, a fost important
să dezvoltăm un sistem eficient de
motivare a echipei, pentru ca
medicii să-și continue pregătirea
profesională, în centre prestigioase
din SUA și Europa și lucrând cu cei
mai buni specialiști în domeniu.
De asemenea, am pus bazele unei
culturi de sharing și mentorat cu
care ne mândrim, un exemplu în
acest sens fiind parteneriatul
semnat în 2020 cu profesorul doctor
Paulo Maló, considerat părintele
implantologiei moderne.
În plus, există această efervescență
continuă de a asigura pacientului
nostru tot ceea ce este considerat
vârf de lance în stomatologia
mondială, astfel încât românii să
beneficieze de cele mai noi
tehnologii concepute de marii
jucători din domeniu, de
echipamente performante și
tratamente revoluționare. 

Ați menționat de parteneriatul 
cu prof. dr. Paulo Maló, creatorul
conceptului revoluționar 
All-on-4. Ce înseamnă pentru
DENT ESTET colaborarea cu
reputatul implantolog?

De peste 20 de ani, specialiștii de
marcă din cadrul DENT ESTET
Implant Division, cel mai mare
centru de implantologie din țară,
oferă soluții inovatoare de
tratament pentru cazurile complexe.
Colaborarea dintre DENT ESTET și
prof. dr. Paulo Maló, cea mai
puternică personalitate a
implantologiei moderne, a venit
firesc, ca o recunoaștere a nivelului
de excelență atins de clinica
noastră. Astfel, datorită sistemului
All-on-4, tehnologiilor digitale de
ultimă oră și celor mai performante
materiale disponibile la nivel
mondial pentru reabilitări orale
complexe, echipa DE Implant
Division reușește să ofere
pacienților cu cazuri ce păreau

Grupul își va
continua strategia
de extindere la
nivel național, cu
deschiderea de noi
clinici, la Ploiești și
Craiova, în
perioada imediat
următoare.
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imposibil de tratat șansa la o nouă viață. 
Prof. dr. Paulo Maló a ales să împărtășească
din vasta sa experiență medicilor noștri, iar
rezultatele pe care le obținem împreună
sunt cu adevărat spectaculoase și îi inspiră
pe oameni. Grație acestei colaborări,
DENT ESTET a atins un nou etalon al
excelenței în implantologie, consolidându-și
poziția de clinică preferată de pacienții cu
cazuri complexe.

Piața de stomatologie din România 
este extrem de fragmentată. A fost greu
să convingeți pacientul român că este 
în beneficiul său să se adreseze 
unei clinici de top, chiar dacă poate
cheltuielile sunt mai mari, decât să
meargă la un cabinet mai mic?

Este adevărat că piața de stomatologie este
una fragmentată. Potrivit cifrelor oficiale, în
2019 existau peste 15.500 de cabinete
medicale dentare în România.
De multe ori, poate părea că este mai ușor
să ne îndreptăm spre acel cabinet din
vecinătate, pentru a trata diverse probleme
pe care le avem. Însă, campaniile de
informare și educare dentară pe care le-am

susținut de-a lungul timpului au schimbat
modul în care pacientul român privește
acum nivelul serviciilor pe care și le dorește. 
Un studiu realizat de DENT ESTET în 2020 la
nivelul întregii țări, în zona urbană, a relevat
faptul că 38% dintre români merg la
medicul stomatolog mai rar decât este
recomandat, respectiv mai puțin de o dată
pe an, sau doar la nevoie, principalul motiv
fiind urgențele medicale. 
Însă, același studiu a arătat că atunci când
aleg să se prezinte la dentist, românii
apreciază calitatea actului medical. Astfel,
din ce în ce mai mulți pacienți aleg servicii
stomatologice premium, conștienți fiind că
numai astfel se pot bucura de tratamente
nedureroase și 100% eficiente, ce le asigură
o bună sănătate orală pe termen lung.

Care sunt planurile DENT ESTET 
pentru perioada următoare, 
ținând cont de situația în care ne aflăm
din cauza pandemiei?

În pofida crizei sanitare declanșate 
de situația epidemiologică în 2020,
DENT ESTET și-a păstrat poziția de lider
detașat pe piața de stomatologie, 

cu o cifră de afaceri în creștere cu 5% 
față de anul 2019.
Obiectivul nostru major a fost siguranța
pacienților, iar clinicile DENT ESTET au fost
închise complet timp de două luni, pentru a
respecta normele impuse de autorități. 
După reluarea activității, am descoperit 
că pacienții noștri au înțeles că sănătatea
orală influențează sănătatea generală 
și nu au neglijat controalele periodice 
la stomatolog, astfel că numărul total 
de pacienți s-a păstrat constant în 2020 
vs 2019.
Ritmul de dezvoltare a grupului nu a fost
afectat de criza sanitară, DENT ESTET
preluând pachetul majoritar de acțiuni al
clinicii Krondent, din Brașov, recunoscută la
nivel național prin supra-specializarea în
tratamente dentare cu laser.
Grupul își va continua strategia de
extindere la nivel național, cu deschiderea
de noi clinici, la Ploiești și Craiova, în
perioada imediat următoare.
Consider că succesul DENT ESTET a început
cu un zâmbet și a continuat cu mii de
zâmbete datorită valorilor păstrate în toți
acești ani și a deschiderii către inovație în
toate ramurile medicinei dentare.
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Rolul birourilor rămâne la fel 
de important și în sistemul
hibrid de lucru al viitorului
Interviu cu Ștefan Tudos, Vicepreședinte, Genesis Property

Câți chiriași aveți în prezent?

Genesis Property este unul dintre cei mai
importanți dezvoltatori de birouri de clasa A
din România, având o experiență de peste
20 de ani în industria imobiliară. Compania
deține și administrează peste 150.000 de
metri pătrați de spații de birouri de clasa A,
în clădirile Novo Park și West Gate Business
District din București, unde lucrează peste
20.000 de angajați.   
Printre chiriașii din cele două parcuri de
birouri se numără companii precum
Ericsson, hewlett Packard, Siemens, Luxoft,
Accenture, Infineon, Garanti BBVA, Alpha
Bank, Societe Generale sau Medicover. 

Cât de important este procesul 
de mentenanță (întreținere) 
a spațiilor de birouri?

Procesul de mentenanță a spațiilor a fost
mereu unul extrem de important. Un birou,
indiferent cât de bine ar arăta sau cât de
bine ar fi proiectat, nu are valoare mare
fără servicii de calitate pe termen lung
pentru întreținere, iar în această zonă
Genesis Property a fost mereu în top. În
ultimul an, inclusiv aceste servicii s-au
transformat în contextul pandemiei de
Covid-19, procesul de mentenanță a căpătat
noi valențe, în condițiile în care operațiunile
de igienizare și curățenie au devenit cruciale
pentru sănătatea oamenilor și pentru bunul
mers al afacerilor. 

Înainte de începerea pandemiei, 
în clădirile de birouri pe care le dețineți
lucrau peste 20.000 de angajați. Ce lecții
ați învățat din această criză economică?  

Criza sanitară a venit cu lecții diferite față
de criza economică de acum mai bine de un
deceniu. Poate cea mai importantă este că
în business crizele fac cumva parte din
normalitate și, indiferent de natura lor, o
companie trebuie să fie pregătită nu doar să

facă față provocărilor, dar și să le
transforme în oportunități. 
Pe plan personal, pandemia cred că a
reamintit tuturor că sănătatea este pe
primul loc și că optimismul, combinat cu o
doză de realism, ajută la imunitate. Și,
odată cu trecerea la lucrul remote, a
accelerat tendințe care definesc modul de
lucru al viitorului, într-un sistem hibrid care
va pune mult mai mult accent pe
creativitate și colaborare în condiții de

Ștefan Tudos s-a alăturat în anul 2008 companiei Genesis Property, preluând rolul de CFO. 
În prezent, Ștefan ocupă funcția de Vicepreședinte, fiind responsabil de relația cu instituțiile
financiare și de administrarea portofoliului de clienți. Ștefan este absolvent al Facultății de Finanțe
Bănci și Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice București. Înainte de a se alătura
echipei Genesis Property, el a lucrat pentru companii precum ABN AMRO Bank și Citibank.
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siguranță pentru sănătate.
La Genesis Property, am trecut prin multe în
ultimii 20 de ani și am învățat că, împreună,
alături de chiriași, parteneri de business și
oameni în general, pot fi depășite toate
provocările, criza financiară globală din
2008-2009 fiind doar unul dintre exemple.
În ansamblu, pentru Genesis Property 2020
a fost un an stabil, care a facilitat și
accelerat repoziționarea strategică a
companiei pentru următorii 20 de ani. În
ceea ce privește domeniul în care operează
compania, 2020 a fost un an al provocărilor.
Industria imobiliarelor nu a fost ferită de
efectele pandemiei, dar impactul a fost mult
mai mic decât în domenii puternic afectate
cum este hoReCa, spre exemplu. Evoluția
din următorii ani încă este greu de prezis cu
exactitate, dar cu siguranță asistăm la o
transformare. Pandemia a accelerat practic
anumite tendințe, ceea ce în final nu
înseamnă altceva decât accelerarea
traseului către spațiile de birouri ale
viitorului.

Segmentul birourilor de clasă A este
caracterizat de contracte de închiriere
pe termen mediu și lung, de regulă pe cel
puțin 5 ani, încheiate cu multinaționale
de prestigiu care ocupă de la câteva mii
până la 20-30.000 de metri pătrați. 
Cum credeți că vor evolua prețurile la
chirii în următorii ani?

În segmentul nostru de piață, cel al
birourilor de clasă A, situația a fost și
rămâne stabilă. Impactul pandemiei a fost
unul mult mai mic decât în restul
economiei. La nivelul întregii piețe
imobiliare, au existat discuții pe marginea
chiriilor, mai ales în cazul companiilor care
acționează în sectoarele cele mai afectate
de pandemie și au fost nevoite să rediscute
anumite condiții contractuale pe timpul
stării de urgență.
În prezent, la un an și jumătate de la
debutul pandemiei, economia dă deja
semne puternice de revenire, cu
perspective favorabile. Instituții financiare
importante la nivel global precum Fondul
Monetar Internațional (FMI) și Banca
Mondială au anunțat estimări optimiste
referitoare la evoluția economiei globale
atât în acest an, cât și în 2022. De
asemenea, datele din ultimul trimestru din

2020 și din primele luni din 2021 
au confirmat că suntem pe drumul de ieșire
din criză. 
Astfel, în condițiile în care marile companii,
care ocupă cea mai mare parte din spații, își
fac planuri pe mai mulți ani atunci când iau
decizii importante, este foarte greu de
crezut că vor renunța la spații de birouri.
Rolul birorurilor rămâne la fel de important
și în sistemul hibrid de lucru al viitorului.

Ați lansat The IMMUNE Building
Standard™ (IMMUNE™), primul
standard global open-source gândit
pentru a evalua cât de sigură este o
clădire de birouri pentru sănătate 
și cât de bine poate să reziste unei
pandemii sau unei amenințări
asemănătoare pentru sănătate. 
Cum a fost primit acest standard?

Încă de la lansare, The IMMUNE Building
Standard™ a beneficiat de un interes
crescut din partea liderilor din întreaga
lume care încearcă să reducă efectele
Covid-19 asupra spațiilor construite, dar și
din partea mass-mediei internaționale. Fiind
primul standard conceput pentru a atenua
efectele pandemiei, el este gândit să reziste
și la pandemii viitoare și poate contribui
decisiv, în mod sustenabil, la crearea
clădirilor sănătoase ale viitorului.
Avem deja trei clădiri certificate IMMUNE™,
toate trei în Marea Britanie, și suntem în
discuții avansate cu mai multe companii
renumite la nivel global, numărul clădirilor
certificate urmând să crească susținut. Pe

măsură ce companiile realizează că au
nevoie de un set complex de măsuri pentru
a recâștiga încrederea angajaților, tot mai
multe clădiri vor fi certificate IMMUNE™.

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

Încă de la primii pași în business, obiectivul
Genesis Property a fost să creeze o echipă
de profesioniști cu expertiză și cunoștințe
vaste în real estate, dornici mereu să
evolueze și să inoveze. Astăzi, în contextul
atipic pe care îl traversăm, motivația echipei
este mai importantă ca oricând, iar liderii
trebuie să știe să conducă eficient echipele
în mediul de lucru hibrid și să fie foarte buni
în relațiile interpersonale. Un lider trebuie
să înțeleagă că, pentru a putea coordona
echipele într-un mediu hibrid, mai complex
decât cel tradițional, trebuie să știe să
„citească” oamenii, să fie empatici, să le
înțeleagă nevoile mai bine ca niciodată și să
fie alături de ei la fiecare pas. 
Motivația oamenilor și abilitățile lor sunt în
strânsă legătură. Oamenii cu minte
deschisă, care vor să învețe și pe care noi îi
apreciem și îi vrem parte din echipa
noastră, vor găsi mereu o motivație
intrinsecă într-un mediu de lucru sănătos și
bine organizat. Când căutăm talente care să
se alăture echipei, ne uităm la abilitățile lor,
la expertiza în domeniu și, în contextul
actual, la viziunea lor privind birourile
viitorului.
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Digitalizarea în domeniul
medical se regăsește în toate
segmentele lanțului de îngrijiri
Interviu cu Bogdan Vlădică, Fondator, Sarimed Ltd

Se vorbește tot mai des despre
digitalizarea sistemului public de
sănătate din România. Ce îmbunătățiri
credeți că poate aduce digitalizarea în
viața pacienților și a personalului
medical?

Digitalizarea este tendința ultimilor  ani în
domeniul medical, unde procesele intensive
prezintă cerințe stricte de reglementare
pentru prelucrare sigură în timp real,
eliminarea birocrației, stocare și comunicare
de big data și date video, cât și pentru
controlul fluxului documentelor asociate
acestor procese care recentrează pe pacient
călătoria acestuia în spital. Digitalizarea în
domeniul medical se regăsește în toate
segmentele lanțului de îngrijiri: de la
prevenție, la medicina primară, la medicina
de spital și telemedicină, prescripția
electronică, dosarul electronic al
pacientului, robotică chirurgicală și
diagnosticare, etc,, toate acestea fiind
foarte importante, deoarece vin în
beneficiul pacientului.
Serviciile digitalizate din sectorul medical
pot oferi un prognostic îmbunătățit
pacienților și pot contribui la
sustenabilitatea sistemelor de sănătate,
dacă sunt proiectate și implementate
corect. În vederea digitalizării, sistemul
medical trebuie să fie pregătit din punct de
vedere educațional, financiar, dar și al
actelor normative cu privire la serviciile
digitalizate sau al monitorizării efectelor
acestora. Avem nevoie de spitale care se
sprijină pe procese optimizate și
automatizate susținute de un pachet
software customizat bazat pe o
infrastructură hardware care are la bază
echipamente IT&C interconectate - totul

pentru îmbunătățirea procedurilor existente
de îngrijire a pacientului și introducerea de
noi capabilități. Digitalizarea sistemului de
sănătate oferă metode noi pentru
identificarea nevoilor populației și
perfecționarea serviciilor de sănătate.
Rezultatele digitalizării vor depinde de
calitatea procesului și de implicarea părților
interesate (cei care beneficiază de aceste
servicii și cei care le oferă), precum și de cei
care dezvoltă serviciile de digitalizare.

ca și concluzie, digitalizarea are
următoarele avantaje:
l Sistem informatic clădit în jurul

pacientului, care are rolul de a eficientiza
calitatea serviciilor medicale, asigurând
îmbunătățirea comunicării și a colaborării

medicilor, fluidizarea datelor și a
informațiilor medicale, precum și
centralizarea acestora;

l Accesul în timp real la datele pacienților;
l Raportări automate în timp real;
l Personalizarea tratamentelor pacienților

în diverse afecțiuni;
l Creșterea eficienței actului medical și a

vitezei de intervenție prin eliminarea
suportului de hârtie;

l Îmbunătățirea măsurilor de prevenție a
erorilor medicale;

l Facilitarea schimbului de informații între
cadrele medicale;

l Managementul centralizat al consumului
de servicii medicale;

l Managementul centralizat al
medicamentelor și investigațiilor
paraclinice;

l Managementul centralizat al gradului de
ocupare a paturilor din spital;

l Generarea de diverse rapoarte necesare
(inclusiv cele necesare în cadrul activității
de acreditare a spitalului).

Care sunt pașii/procedurile care
trebuiesc îndeplinite pentru a putea
demara construcția/extinderea/
reabilitarea unei clădiri cu destinație
medicală?

Practic avem o legislație în acest domeniu,
după care ne putem ghida și anume hG 907
din 2016. Pentru fiecare etapă a unui
proiect a unui spațiu cu destinație medicală
(de la cel mai simplu la cel mai complex),
există anumite etape și procese care trebuie
urmate pentru a asigura un rezultat de
succes. Proiectele pot varia în funcție de
mărimea lor, numărul de părți interesate
implicate, bugetul și data livrării. Indiferent
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de caz, pașii și procedurile care
trebuiesc urmate sunt întotdeauna
parte a unui  proces lung și
solicitant. Vestea bună este că odată
cu progresul continuu al soluțiilor
digitale, gestionarea diferitelor faze
ale dezvoltării de noi infrastructuri
medicale se poate face acum mult
mai ușor și cu o precizie mai mare.
În plus, colectarea de date valoroase
din domeniu poate juca un rol
decisiv în îmbunătățirea și, în mod
ideal, în standardizarea procesului
de etapizare pentru proiectele
viitoare. Țin să menționez un fapt
real privind proiectele de
infrastructură medicală care nu au la
bază de cele mai multe ori o analiză
clară a serviciilor medicale care
fundamentează practic necesitatea
dezvoltării de infrastuctură medicală
nouă. Un proiect matur care să
obțină finanțare are nevoie de o
notă conceptuală, o temă de
proiectare urmată de un studiu de
prefezabilitate/fezabilitate foarte
realist cu indicatori tehnico-
economici clari. După ce avem acești
pași îndepliniți se poate trece la
următoarea etapă, extrem de
importantă privind proiectarea,
execuția și dotarea. 

Cât durează realizarea unui corp
nou de spital?

Dacă autoritatea contractantă
dorește să facă proiectarea
împreună cu execuția și dotarea, un
corp nou de spital poate fi realizat în

maxim 4 ani. Practic, prin această
metodă beneficiarul final al
infrastructuri va fi mereu în pas cu
legislația, care se tot modifică de la
an la an în ultima perioadă, astfel
încât proiectantul și executantul să
nu aducă costuri în plus prin
revizuirea de exemplu a proiectului
în cursul derulării, iar la final
unitatea să fie dotată cu
echipamente care sunt de ultimă
generație. Clădirile ar trebui în toate
proiectele noi să dispună de zone
tampon, care în cazul unor
pandemii, de exemplu, să dispună
de spațiu suplimentar care să
permită extinderea numărului de
paturi pentru pacientul critic.

Care este echipa de experți
pentru un proiect medical 
la cheie reușit?

În primul rând aș menționa
arhitectul cu experiență similară în
construcții de infrastructură

medicală și aș puncta aici acest
lucru, întrucât o clădire cu destinație
medicală este una aparte, cu
circuite diferite, cu intersecții de
specialități complexe. Apoi urmează
echipa de experți pentru structură și
rezistență, fluide medicale,
ventilație, circuite medicale,
echipamente medicale, precum și o
echipă de project manageri cu
experiență în implementarea
proiectului.

Cât de mult își pune amprenta
robotizarea și digitalizarea în
actul medical?

Noua infrastructură medicală
trebuie să beneficieze de avansul
tehnologic al secolului în care trăim,
mai mult de atât, o clădire cu
destinație medicală se face pentru
câteva generații. 
Clădirea trebuie să fie smart, să
utilizeze surse de energie
nepoluante, conceptul de clădire
verde. Viitoarele spitale trebuie să
beneficieze de un sistem de tip BMS
(building management System –
Sistem de management integrat al
unei clădiri) care ne oferă control
asupra costurilor de întreținere a
clădirilor.
Echipamentele medicale din interior
au ajuns să poată fi controlate de la
distanță cu ajutorului tehnologieei
5G. În multe spitale din România
întâlnim din ce în ce mai mult
chirurgie robotică cu care se execută
operații foarte complexe, cu un timp
redus de spitalizare și o recuperare
mult mai rapidă a pacientului.

dacă aR Fi să Rezumăm schematic conFoRm hG 907/2016 etapele sunt:

prima etapă a doua etapă a treia etapă a patra etapă
Nota conceptuală

Tema de proiectare

Studiul de prefeza -
bilitate, după caz 

Studiul de fezabili-
tate sau
documentaţia de
avizare a lucrărilor
de intervenţii, 
după caz

Proiect pentru auto -
ri zarea/desfiinţarea
executării lucrărilor

Proiectul tehnic de
execuţie.

Dacă autoritatea
contractantă
dorește să facă
proiectarea
împreună cu
execuția și dotarea,
un corp nou de
spital poate fi
realizat în maxim 
4 ani.
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Investim permanent în tehnologie
și în pregătirea medicilor pentru 
a veni în sprijinul pacienților
Interviu cu Prof. dr. Emanuel Bratu, Fondator Dental Experts

Dental Experts este una dintre cele mai
cunoscute clinici dentare din Banat. 
Care sunt cele mai frecvente probleme 
pe care le au pacienții care vin să se
trateze la dumneavoastră?

La noi ajung în general cele mai complexe
cazuri, cazuri care în alte părți nu mai
primesc nicio șansă și noi trebuie să facem
minuni. Investițiile permanente în tehnologie
și experiența acumulată de-a lungul anilor ne
ajută să facem față indiferent de dificultatea
cazului. 

Ați dezvolat conceptul de all in one dental
service (clinică, laborator și radiologie).
Ce echipă de medici și asistente aveți 
în prezent?

În prezent, în clădirea clinicii Dental Experts,
suntem estimativ 50 de persoane. Toți avem
un scop comun, acela de a oferi zâmbete
pacienților noștri. Suntem organizați în așa
fel încât fiecare dintre noi știe ce are de
făcut. Atunci când toți avem același scop,
acela de a fi în slujba pacientului, atunci
lucrurile nu au cum să nu funcționeze. Pot
spune, că în momentul de față, avem o
echipă foarte bine structurată la toate
nivelurile. 

Tehnologiile actuale au simplificat,
eficientizat și robotizat medicina 
dentară. Ce echipamente folosiți? 
Unde sunt produse acestea?

În ceea ce privește tehnologia, pot spune că
mereu am folosit și am investit în cea mai
bună aparatură din punctul nostru de vedere
și mereu ne-am documentat foarte bine
înainte de a alege orice aparatură medicală
sau orice materiale pe care îl folosim în
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tratamentele pacienților. Este foarte
important atunci când se
achiziționează o aparatură să existe și
experiența necesară pentru a o putea
utiliza. Nu voi da nume de firme,
pentru că nu vreau să fac reclamă,
însă pot spune că în cadrul clinicii
Dental Experts investițiile se fac în
permanență, atât în aparatură de
ultima generație, cât și în instruirea
medicilor, pentru că ne dorim mereu
să avem cele mai bune rezultate și să
putem rezolva orice caz, indiferent de
provocările pe care le întâmpinăm. 

Numărul pacienţilor care solicită
restaurări dentare este în creştere. 
Cu ce soluții veniți în sprĳinul
acestora?

Soluțiile sunt propuse după mai
multe criterii. Atunci când se ia o
decizie de tratament, în primul rând
trebuie să cunoaștem istoricul
pacientului în ceea ce privește starea
de sănătate. Există atât soluții
protetice pe dinții existenți,
restaurări pe implanturi, lucrări fixe
sau mobilizabile. În primul rând, este
foarte important ca în urma
consultației să le facem un plan de
tratament corect pe baza
investigațiilor radiologice și acel plan
de tratament să fie acceptat și
înțeles de către pacient. Ceea ce pot
afirma, este că nu vom face niciodată
compromisuri în ceea ce privește
planul de tratament al unui pacient.
Vom respecta mereu protocolul
medical, lucru care poate fi dovedit
prin documentarea fiecărei etape a
cazului. 

Care sunt pilonii pe care se
bazează un plan de tratament?

Planul de tratament se bazează în
primul rând, așa cum spuneam și mai
sus, prin oferirea unor soluții de
tratament corecte și adaptate
pacientului, în funcție de nevoile
fiecăruia. Fără investigații radiologice
și fără o evaluare fizică a pacientului
este imposibil să putem face un plan
de tratament. Experiența medicală

este un aspect foarte important
atunci când realizăm un plan de
tratament, pentru a putea oferi
soluții viabile de tratament. Pentru
ca un plan de tratament să fie
finalizat, este extrem de importantă
contribuția pacientului și anume:
respectarea programărilor,
respectarea etapelor de tratament și
să nu-și amâne vizitele și respectarea
indicațiilor care vin din partea
medicului. Conceptul pe care se
bazează clinica noastră este faptul că
suntem transparenți încă de la prima
vizită a pacientului în clinică și îi dăm
scrise pacientului toate costurile,
indiferent de durata planului de
tratament, iar dacă pe parcurs mai
apar alte lucruri, ne vom asuma și
vom suporta costurile.

Ce înseamnă un implant inserat
corect? Care sunt condițiile
necesare pentru o supraviețuire
îndelungată a unui implant?

Un implant inserat corect înseamnă
în primul rând o planificare corectă a
cazului încă de la prima vizită a
pacientului. Experiența și tehnologia
sunt extrem de importante. Eu,
personal nu pot concepe inserarea
unui implant fără un film de control
post operator, lucru pe care noi îl
pute face, datorită faptului că avem
radiologie proprie în cadrul clinicii.
,,Supraviețuirea’’ unui implant
implică mai mulți factori și anume:
un act medical realizat corect,
tehnica de inserare să fie una

corectă, restaurarea finală să fie
corect adaptată și realizată
corespunzător și nu în ultimul rând,
contribuția pacientului. Este extrem
de important ca acesta să se
prezinte la controale și la igienizări
periodice. Să nu vină la control doar
atunci când doare, să vină la control
exact așa cum scrie în certificatul de
conformitate pe care îl primește la
finalizarea lucrării. 

Prevenția prin control și igienizare
poate face ca tratamentele
dentare să fie accesibile tuturor.
Ce măsuri propuneți pentru
intensificarea activității 
de prevenție?

Prevenția este foarte importantă, însă
din păcate, nouă, ca și popor, ne
lipsește educația de a veni la
stomatolog, sau la orice alt control
medical, dacă nu doare ceva. Cred că
ar fi foarte util să existe anumite
programe prin care să se facă
instruirea în școală despre ce
înseamnă prevenția și la ce complicații
poate duce, dacă nu este aplicată.
Avem mult de lucru la acest capitol și
ar fi multe de spus. Lumea ar trebui să
înțeleagă că așa cum ducem o mașina
la revizie în fiecare an, așa ar trebui să
ne facem și noi un control periodic
anual, pentru a putea preveni
anumite probleme de sănătate. 

CONTACT:
www.dentalexperts.ro 

Instagram: experts.dental

Investițiile
permanente în
tehnologie și
experiența
acumulată de-a
lungul anilor ne
ajută să facem față
indiferent de
dificultatea
cazului. 

Lumea ar trebui să
înțeleagă că așa
cum ducem o
mașina la revizie în
fiecare an, așa ar
trebui să ne facem
și noi un control
periodic anual,
pentru a putea
preveni anumite
probleme de
sănătate.
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Putem instala sisteme de cogenerare, 
pe gaz sau solare, în orice locație care
consumă simultan căldură și electricitate
Interviu cu Gheorghe Țucu, Fondator și Director General, Valeg Creative Solutions

vALEG Creative Solutions SRL oferă
soluții de cogenerare pe gaz, sau solare,
cu puteri instalate mici și medii,
eficiente, flexibile și fiabile, care pot
economisi peste 30% din valoarea
facturilor de energie (gaz și electricitate)
ale locațiilor unde sunt instalate, oferind
un timp de recuperare a investiției de
aproximativ 3,5 – 4,5 ani. Recent ați
încheiat un parteneriat cu firma
germană KW Energie. Ce echipamente
de cogenerare oferiți în prezent
companiilor și instituțiilor din România?

Asa cum ați precizat, echipamentele pe care
noi le oferim și le instalăm sunt din
segmentul „micro-cogenerare”, având
puteri instalate cuprinse între 7,5 kWel/22
kWth și 200 kWel/250 kWth. Ne adresăm
acestui segment fiindcă acest segment de
piață este o nișă pentru care, în prezent, nu
există foarte multe oferte de soluții. Ca să
fim puțin didactici, am aplicat strategia
„blue ocean”, evitând segmentele de piață
aglomerate. 

Din ce sectoare economice și din ce
regiuni provin clienții dumneavoastră?

Principalele segmente de piață cărora ne
adresăm sunt: Spitalele mici și mijlocii,
având un număr sub 200 de paturi;
hotelurile, cu sau fără centre spa, sau baze
de tratament, cu cel puțin 75-100 de
camere; Centrele spa și bazele de tratament
balneo-climateric; Parcurile acvatice;
Bazinele de înot, didactice, de agrement,
sau pentru antrenamentul sportivilor.
În general, putem instala sisteme de
cogenerare, pe gaz sau solare, în orice
locație care consumă simultan căldură și
electricitate, cel puțin 5.000 - 6.000 ore
pe an.

Avem soluții și pentru sectorul industrial
(fabrici de pâine, fabrici de prelucrare a
laptelui sau cărnii, fabrici de bere, etc.), însă
pe acest segment activăm doar pentru
proiecte selectate cu atenție. 
Este important de menționat, de asemenea,
conceptul pe care noi îl promovăm și
anume „producția de energie la locul de
consum, pentru consumul exclusiv al
locației”.  Astfel, soluțiile pe care noi le
instalăm sunt dimensionate pentru a
acoperi consumurile de bază ale locațiilor,
vârfurile de sarcină electrice fiind acoperite
importând energie din rețeaua electrică în
timp ce vârfurile de sarcină termice sunt
acoperite de centrala termică a locației.
Statistic vorbind, o astfel de soluție acoperă
aproximativ 20-25% din consumul de
energie al locației, dar reduce factura de
energie cu 25%-30%, prin comparație cu
varianta clasică. 
Având în vedere economia generată,
investiția se recuperează în 3,5-4,5 ani, fără
nicio subvenție gen bonus de cogenerare,
sau certificate verzi. Cogenerarea, instalată
utilizând conceptul „producție de energie la

locul de consum, pentru consumul exclusiv
al locației” este genul de investiție
autosustenabilă și, probabil, din acest motiv
nimeni nu a luat în considerare acordarea
de subvenții pentru acest gen de investiții.

Considerați că ar fi importantă
acordarea de subvenții/suport financiar
pentru acest gen de investiții, 
în microcogenerare?

Din punctul de vedere al unui proiect de
microcogenerare, care este autosustenabil,
nu neapărat, fiindcă de regulă subvențiile se
acordă pentru proiecte nesustenabile,
pentru a deveni sustenabile, în scopul de a
promova un obiectiv mai important cum ar
fi, de exemplu, reducerea emisiilor de
carbon, sau creșterea eficienței energetice.
Din punct de vedere practic, însă, având în
vedere că se acordă subvenții sau suport
financiar pentru alte tipuri de investiții
similare din energie (de exemplu pentru
instalarea de panouri fotovoltaice simple,
pentru instalarea de pompe de căldură,
pentru anveloparea clădirilor, etc.) ar fi de
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dorit ca să se acorde și domeniului
microcogenerării, conceptul „producția la
locul de consum, pentru consumul exclusiv
al locației” un tratament echivalent.
Altfel, investitorii se vor îndrepta, cu
precădere, către domeniile subvenționate,
fără a mai analiza, în profunzime, eficiența
economică, intrinsecă, a investiției.

Cât de importantă este digitalizarea
activității pentru business-ul
dumneavoastră?

Depinde cum definim conceptul de
digitalizare. Ceea ce vă pot spune este că
soluțiile de cogenerare pe care Valeg
Creative Solutions le instalează sunt
conduse de echipamente digitale, atât local
cât și de la distanță, sunt diagnosticate, ca
mod de funcționare, în timp real, iar
performanțele acestora sunt transmise, de
asemenea, în timp real, către beneficiari și
către echipele de mentenanță. Ca o
concluzie, digitalizarea este o componentă
esențială, indispensabilă, în aplicațiile pe
care noi le dezvoltăm și le instalăm la
beneficiarii noștri.

vă rugăm să ne spuneți câte ceva și
despre domeniul valorificării deșeurilor,
la locul de generare a acestora și,
implicit, despre soluția pe care ați
prezentat-o în cadrul conferinței
„Managementul deșeurilor după Pactul
Ecologic European”.

Da, așa cum la energie am adoptat
conceptul producției la locul de consum, ne-
am gândit cum ar fi ca deșeurile, mai ales
cele organice, să fie neutralizate la locul
unde sunt generate (hotel, restaurant,
spital, etc.). După o lungă cercetare de
piață, am ajuns la compania Terragon,
din Canada, care produce un echipament
de gazeificare a deșeurilor organice,
precum și a altor deșeuri de hârtie,
plastic, textile, în urma gazeificării
rezultând caldură și cărbune bioactiv. 
Un astfel de concept elimină segmentele
de colectare, transport, sortare și
depozitare, existente în serviciile actuale
de salubritate, crescând responsabilitatea
și generând beneficii pentru
producătorul de deșeuri și reducând
costurile pentru comunitate.

Este un început de colaborare, care sperăm
să se consolideze în timp. Pe de altă parte,
ținând cont de discuțiile avute în timpul
conferinței, a fost evident că noi, în
România, mai avem mult până când o astfel
de soluție va fi adoptată.

Puteți fi mai concret?

Este vorba despre un proces de educare ce
trebuie realizat la nivelul populației și al
agenților economici pentru conștientizarea
răului pe care ni-l facem singuri, poluând
mediul în care trăim. Probabil aceast proces
de educație va avea și o componentă de
constrângere care va trebui aplicată și
popularizată la nivelul întregii societăți. 

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

Noi considerăm că mai ales în acest an
există, în general vorbind, condiții foarte
bune oferite mai ales de Guvernul
României, inclusiv în domeniul energiei,
investitorilor români și străini. Există fonduri
care sunt sau vor fi alocate pentru
relansarea economiei românești în urma
pandemiei. În ceea ce privește
administrațiile locale, acestea acordă
facilități investitorilor, fiecare după puterile
sale.

În particular, facilitățile de finanțare în zona
de microcogenerare sunt aproape
inexistente. Au existat chiar programe de
finanțare care au exclus, în mod explicit,
proiectele de cogenerare sau de
microcogenerare.
Mai nou, în programul „Electric up” sunt
incluse doar panourile fotovoltaice simple,
deși există și panouri fotovoltaice hibride,
care pe lângă energie electrică produc și
energie termică. Pentru comparație, în timp
ce un panou fotovoltaic simplu produce în
jur de 300 Wpk electrici, un panou
fotovoltaic hibrid produce pe lângă cei 300
Wpk electrici și 840 Wpk termici (în total
1.140 Wpk). Am putea spune că un panou
fotovoltaic hibrid folosește soarele de 3,8
ori mai mult/mai eficient, decât un panou
fotovoltaic obișnuit. Cu toate acestea
panourile fotovoltaice hibride nu au avut
„loc” în acest program.
Dacă ar fi fost introduse în programul
„Electric up”, panourile fotovoltaice hibride
ar fi adus mari economii la factura de
energie, mai ales beneficiarilor din zona
hoReCa, cărora le-a fost destinat
programul. 

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?

Dacă ne referim la IMM-uri, eu consider că
diferențele sunt foarte mari. În statele din
Europa Centrală a existat un transfer
tehnologic masiv de la firmele din țările
vestice ale Europei, care a permis
dezvoltarea în țările din Europa Centrală a
unor companii de producție, care au ajuns
să exporte, acum, în țările vestice, chiar în
toată lumea. 

Pentru comparație, în acest moment, în
România, firmele de producție din
sectorul IMM sunt puține, cu cifre de
afaceri mici, fără nicio perspectivă de a
exporta sau de a se dezvolta în afara țării. 
În particular, pentru sectorul de energie,
cel puțin în sectorul de piață în care este
activă Valeg Creative Solutions, nici nu se
pune problema de a produce în România
echipamentele pe care le livrăm, toate

sistemele de microcogenerare pe gaz sau
solare instalate fiind aduse din import.
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Proprietatea Intelectuală la început
de drum în antreprenoriat

În lumea contemporană, drepturile de
proprietate intelectuală reprezintă o țintă
importantă în cadrul oricărei activități de
antreprenoriat.  Deși traseul parcurs de un
antreprenor de la așternerea primelor idei
pe hârtie și până la materializarea în
practică a acestora este, de multe ori,
extrem de complex și puternic ancorat în
latura financiară și administrativă a afacerii,
unul dintre aspectele ce ar trebui să ocupe
un loc central la începutul oricărui proiect
de antreprenoriat este
identificarea/alegerea, protejarea și apoi,
gestionarea atentă și apărarea activelor de
proprietate intelectuală.  
Deoarece practica ne-a arătat că neglijarea
acestor aspecte poate conduce, uneori, la
situații dramatice care pot afecta
considerabil o afacere, una dintre
recomandările pe care le formulăm cel mai
des clienților noștri este aceea de a-și
prioritiza înregistrarea drepturilor de
proprietate intelectuală. 
Fie că este vorba despre numele companiei
protejat ca brand de portofoliu pentru
identificarea afacerii,  de numele, logo-ul
sau ambalajul folosit pentru o nouă linie de
produs, de numele de domeniu asociat
bradului sub care își oferă serviciile, de
drepturile de autor aferente unor opere de
creație artistică sau de design-ul inovator al
unui produs cu aplicabilitate industrială,
toate acestea reprezintă temelia pe baza
căreia se construiește o afacere. 
În dinamica extraordinară a pieței globale și
a afacerilor derulate în proporție din ce în
ce mai mare pe Internet, capacitatea
publicului consumator de a identifica
originea produselor sau serviciilor oferite,
ca provenind de la o anumită entitate, este
din ce în ce mai mult pusă sub semnul
întrebării, în contextul disponibilității unei
multitudini de produse și servicii
echivalente, de multe ori oferite prin
intermediul unor însemne similare, prin
aceleași tehnici de publicitate și chiar și

prin aceleași canale de promovare media.
Prin urmare, cheia succesului unei afaceri
care se află la început de drum stă și în
puterea acesteia de a aduce ceva inovator
și de a–și distinge produsele/serviciile
oferite în rândul publicului țintă pe piața de
profil. 

STRATEgIA DE PROTECȚIE 
A BRANDULUI PROPRIU

Strategia de protecție a brandului propriu
și, desigur, a creației
intelectuale/industriale generate sub
brand, trebuie în mod necesar să fie una
dinamică, agilă, adaptată schimbărilor, și, în
egală măsură, să includă și acțiuni specifice
împotriva eventualelor încălcări ce pot
apărea din partea terților ori chiar din
partea colaboratorilor ori angajaților
(acestea din urmă ipoteze nefiind excluse
din constelația evenimentelor cu care se
poate confrunta un business).
Ca prim pas, antreprenorii trebuie să se
asigure că numele/brandul ales pentru
afacerea lor este disponibil, liber spre a fi
înregistrat ca marcă pe piața de interes și că
poate fi utilizat în mod nestingherit pe piață
pentru segmentul produselor și serviciilor
pe care le oferă. Pentru aceasta este
necesară derularea unor cercetări prealabile
în rândul drepturilor anterioare protejate de
terți în vederea evaluării disponibilității
brandului și a șanselor de succes la
înregistrarea acestuia. Această verificare
trebuie, de asemenea, avută în vedere și
pentru orice alte obiecte susceptibile de
protecție prin drepturi de proprietate
intelectuală în legătură cu care există
intenția de a fi folosite în cadrul afacerii (i.e.
design-ul ambalajelor/etichetelor, nume de
domeniu, operele ce compun materialele de
creație publicitară, etc.)
Pentru evitarea oricăror riscuri asociate
utilizării pe piață a unui brand neprotejat
în portofoliul societății și, totodată,

Andreea Bende, 
Partener, Consilier în
proprietate industrială,
Simion & Baciu

Alexandra Rădulescu,
Partener, Simion & Baciu 



evitarea situațiilor conflictuale potențiale
ce ar putea să apară în eventualitatea în
care există drepturi identice/similare
protejate anterior de terți, este
recomandat ca începerea actelor de
utilizare efectivă a acestora (și, pe cât
posibil, și derularea actelor premergătoare
utilizării pe piață), să aibă loc cel puțin
ulterior finalizării cercetărilor prealabile
despre care am vorbit mai sus. Cu toate
acestea, într-un scenariu ideal, aceste acte
de utilizare ar începe ulterior protejării
brandului / operelor de creație
intelectuală/industrială între activele
afacerii.    
Totodată, una dintre greșelile comune pe
care unii antreprenori le pot face este
aceea de a asuma că simpla înregistrare a
unui nume comercial sau a unui nume de
domeniu sau chiar utilizarea neînregistrată
a brandului și, spre exemplu, a imaginii
produselor pe piață sunt constitutive de
drepturi exclusive suficiente pentru a fi
apărați de orice situații conflictuale, însă,
realitatea din păcate este alta. 

îN ROMâNIA SE APLICă
PRINCIPIUL PRIORITăȚII 
DE îNREgISTRARE 

Spre deosebire de alte piețe, cum este
cazul Statelor Unite ale Americii, unde
utilizarea unei mărci (neînregistrate) în
comerț este constitutivă de drepturi, în
România se aplică principiul priorității de
înregistrare (first – to – file), astfel încât,
cu excepția mărcilor ce se bucură de
notorietate în rândul publicului
consumator și ce pot fi apărate fără a fi
necesară înregistrarea, drepturile exclusive
asupra unei mărci sau asupra unui brand
curg de la data depunerii cererii de
înregistrare la autoritatea competentă în
materie – în România - Oficiul de Stat
pentru Invenții și Mărci – desigur, cu
condiția finalizării cu succes a procedurilor
de înregistrare.  
Astfel, pentru a asigura o bună protecție
creației intelectuale și brandului,
antreprenorii trebuie să aibă în vedere în
mod constant și să facă demersurile
necesare în mod consecvent, pentru
monitorizarea eventualelor situații care
pot genera (sau au generat deja) o
încălcare și adresarea lor timpurie. 

Și pentru că o monedă are întotdeauna
două fețe, acest proces de monitorizare
trebuie privit constant și concomitent din
două perspective, pe de o parte, asigurarea
faptului că activitatea derulată de afacere
nu este pasibilă de a fi sancționată drept un
act prin care se încalcă drepturile de
proprietate intelectuală anterioare
aparținând terților și, pe de altă parte,
asigurarea faptului că drepturile din
portofoliul societății sunt respectate de
terți.    
Spre exemplu, în practică pot apărea
situații (și nu puține) de conflict între
mărcile înregistrate și sub care
antreprenorii își desfășoară activitatea
și/sau își promovează bunurile și serviciile
și semnele ori denumirea comercială
înregistrate de către terți. 
În atare cazuri, ca și prim pas, devine
necesară efectuarea unei analize juridice
pentru a putea determina dacă există
suficiente motive legale pentru a susține
încălcarea drepturilor la marcă și a putea
solicita terțului încetarea desfășurării
activității sub respectivul semn / denumire
ori schimbarea denumirii comerciale.
Același pas trebuie urmat și în cazul unor
încălcări care vizează creația intelectuală
sau industrială în general. 
În măsura în care analiza juridică relevă o
încălcare a drepturilor la marcă ori a
creației intelectuale/industriale, un al
doilea pas necesar este documentarea
corespunzătoare a acțiunilor de încălcare,
un asemenea demers fiind important nu
numai prin raportare la eventualele cerințe
legale de probă a încălcării dar și, mai ales,
din perspectiva unei eventuale soluționări
amiabile a situației.
Astfel, în continuare, după documentarea
încălcării, un al treilea pas vizează
încercarea de soluționare amiabilă a
conflictului, prin notificarea terțului cu
privire la existența încălcării, explicarea
documentată a situației și solicitarea de a
înceta actele de încălcare. În mod uzual,
împreună cu notificarea transmisă terțului,
fie prin căi simple de transmitere, fie prin
căi oficiale (prin intermediul avocatului
specializat ori a executorului judecătoresc)
terțului îi este de asemenea solicitat să
accepte în mod expres, sub semnătură, o
serie de angajamente, respectiv să
recunoască drepturile încălcate și să își

asume anumite obligații atât pozitive 
(de a-și dirija în mod activ acțiunile astfel
încât încălcarea să înceteze) cât și negative
(de a se abține pe viitor de la orice acțiuni
ce pot conduce la încălcarea drepturilor
notificate). O bună parte din cazurile de
încălcare sunt soluționate în această etapă,
fără a mai fi necesară trecerea la
următoarea fază, litigioasă.
În anumite cazuri însă, situația de conflict,
ce survine cel mai adesea după ce terțul a
inițiat deja activități de promovare vizibile
în media sau mediul de business în general
și a investit deja efort și resurse în
promovarea bunurilor și serviciilor sale,
fiind astfel mult mai puțin înclinat să își
reorganizeze întreaga strategie de
marketing din cauza încălcării, nu este
soluționată amiabil.

UN LITIgIU POATE DURA 
CEL PUȚIN DOI ANI

Ultima etapă, și cea mai puțin dezirabilă
pentru toate părțile implicate, este etapa
deferirii conflictului spre soluționare
instanțelor de judecată competente. Este
important de notat că un litigiu poate dura
o perioadă semnificativă de timp de cel
puțin doi ani, având în vedere agendele
încărcate ale instanțelor de judecată însă,
cel mai important, un litigiu pendinte poate
avea un impact în activitatea ambelor părți
prin efortul implicat și incertitudinea
rezultatului său.
Ce trebuie reținut însă este că, în orice
etapă a judecății părțile pot reveni pe
traiectoria amiabilă și pot tranzacționa
litigiul, cu importante economii de timp,
resurse de management (interne și
externe) și costuri (cu asistența juridică și
tehnică implicată de un litigiu pendinte)
pentru fiecare dintre ele.
În sfârșit, din perspectiva avocaților și
consultanților care acționează cel mai
adesea pentru antreprenorii care caută să
își protejeze creațiile
intelectuale/industriale ori mărcile,
conduita recomandabilă în acest sens este
aceea preventivă, atentă și de constantă
monitorizare, precum și cea de intervenție
timpurie pentru soluționarea amiabilă a
conflictelor, având în vedere beneficiile
incontestabile ale unei astfel de linii de
acțiune. 
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„După trei ani, gDPR nu este încă înțeles
și respectat de majoritatea operatorilor
români, inclusiv de autorități”
Articol de Marius Dumitrescu, președinte al Asociației Române a Specialiștilor 
în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD), DPO certificat PECB 
și Trainer, Managing Partner NeoPrivacy România

Ne îndreptăm spre a treia aniversare a datei
de 25 mai, ca punct de plecare în aplicarea
prevederilor Regulamentului European
679/2016, normă legislativă europeană care
s-a impus în memoria colectivă ca fiind cea
care prevede aplicarea unor amenzi
neegalate de nicio altă lege, la nivel
mondial, în special din cauza faptului că
unul dintre reperele în stabilirea
cuantumului acestora este reprezentat de
un procent din cifra de afaceri la nivel
mondial a operatorului sancționat. 
Regulamentul UE 679/2016, cunoscut de
noi toți sub numele de GDPR, a intrat în
vigoare în 2016, în urmă cu cinci ani, dar se
aplică doar din 25 mai 2018, după o
perioadă de grație de doi ani, pe care
majoritatea țărilor europene, inclusiv
România, nu au folosit-o pentru a lansa
campanii de educație pentru persoanele
vizate și operatorii. 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA
DATELOR NU șI-A CâșTIgAT 
îNCă LOCUL PE CARE îL MERITă
îN ORgANIzAȚIE

În România, GDPR a intrat brusc în viața
noastră printr-un bombardament al
consimțămintelor, lansat de operatori și
împuterniciții acestora din dorința de a
obține rapid conformitatea cu aceste noi
reglementări legislative. Din păcate, chiar și
astăzi există operatori români care folosesc,
de exemplu, consimțământul ca bază legală
pentru prelucrarea datelor de sănătate ale
persoanelor internate într-un spital, de
unde deduc faptul că Responsabilul cu
protecția datelor nu și-a câștigat încă locul
pe care îl merită în organizație și

recomandările sale încă nu sunt luate în
considerare, deoarece prelucrarea datelor
în sistemul sanitar este reglementată
specific și NU este necesară obținerea unui
alt consimțământ pentru prelucrarea
datelor personale. 
În luna mai 2018 se estima că 20% dintre
operatorii europeni începuseră un program
pentru obținerea conformității GDPR. Acest
procent a crescut valoric în mod
semnificativ în ultimii trei ani, fiind estimat
astăzi la peste 60%, dar, în același timp,
îngrijorează, din ce în ce mai mult, calitatea
conformității obținute la nivel european.
Conform studiilor făcute de specialiști, în
2019 au fost deja create primele 500.000 de
roluri de DPO, fără a fi modificate
organigramele și fără a fi asigurate și
garantate resursele necesare pentru ca un
DPO să își poată îndeplini cu succes acest
rol. Consider că operatorii de date cu
caracter personal trebuie să nu mai caute
soluții de formă, de fațadă și să înțeleagă că
această mult dorită conformitate GDPR nu
se realizează prin apăsarea butonului
„Print” și că oricine alege această cale
rămâne la fel de expus riscurilor, ca oricare
alt operator care decide să ignore GDPR.
În ultimii trei ani, strategia de marketing și
vânzări a multor companii de consultanță
GDPR s-a bazat pe „crearea panicii”,
folosind marketingul înșelător, care
accentua, în primul rând, dimensiunea
astronomică a amenzilor, în loc să
promoveze nevoia de instruire a
personalului. Plătim în continuare pentru
campaniile de marketing din acești trei ani
care au vândut conformitatea „de fațadă”,
fără a include serviciile specializate ale unui
responsabil cu protecția datelor. 

Sper că într-un final vom înțelege că în tot
acest GDPR este vorba despre oameni, sau
mai bine spus despre NOI! Nu este vorba
despre creşterea birocraţiei şi despre
proceduri sufocante. Este vorba despre
respectul pe care trebuie să îl acordăm şi să
îl obţinem unii de la ceilalţi, respect de care
am uitat din cauza, în principal, avantajelor
obținute prin utilizarea tehnologiilor bazate
pe tranzacționarea datelor cu caracter
personal și a informațiilor confidențiale. 
În afacerea mea, ca angajator, influențez
direct și decid modalitățile prin care sunt
procesate datele cu caracter personal. Dar,
ca persoană fizică, atunci când navighez pe
internet, când merg pe stradă, la un
supermarket sau mă cazez la un hotel am
așteptarea naturală de a cunoaște cine, de
ce și ce date personale sunt prelucrate în
ceea ce mă privește. Chiar și după acești
trei ani, acest lucru nu se întâmplă aproape
niciodată și am încetat să mai cred că ceva
poate fi gratuit, dându-mi seama că în
aceste situații plătesc de fapt  cu datele
mele personale, care au devenit o monedă
de schimb foarte valoroasă.  

LIPSA UNEI CULTURI gENERALE 
A RESPONSABILITăȚII îN
RâNDUL ANgAjAȚILOR ASUPRA
CONfIDENȚIALITăȚII DATELOR

Din punct de vedere personal, cea mai mare
provocare pentru companii în procesul de
obținere și menținere a conformității GDPR
rămâne lipsa unei culturi generale a
responsabilității în rândul angajaților asupra
confidențialității datelor. Această deficiență
poate fi substanțial corectată prin programe
de instruire cu privire la importanța
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protecției datelor, în conformitate cu
practicile generale și politicile
specifice activității companiei.
Responsabilizarea angajaților din
perspectiva protecției datelor cu
caracter personal va adăuga valoare
companiei. Un angajat conștient și
informat este un angajat vigilent care
acționează responsabil, riscurile
specifice erorii umane se diminuează
semnificativ, în timp ce eficiența
muncii crește. Mai mult, identificarea
rapidă a posibilelor breșe de
securitate și respectarea procedurilor
de răspuns la incidente vor reduce la
minimum pierderile reputaționale și
financiare ale companiei.
Persoana vizată a rămas cea mai
mare provocare pentru întreg
domeniul protecției datelor din
România, deoarece, din cauza lipsei
educației populației în acest
domeniu al protecției datelor,
Autoritatea de Supraveghere și
întreg corpul profesional de
specialiști se confruntă cu solicitări
nejustificate și insuficient
documentate privind ștergeri
selective sau rectificări neîntemeiate
a datelor personale. Cu siguranță,
aceste solicitări nu sunt soluționate
întotdeauna în favoarea persoanei
vizate, existând mai multe
reglementări specifice în ceea ce

privește termenul de retenție și
posibilitățile de restricționare și
condiționare a accesului la date. 
Gardianul modului în care sunt
respectate confidențialitatea și
mecanismele de protecție a datelor
cu caracter personal rămâne
Responsabilul cu protecția datelor
(DPO), această profesie „tânără”,
care probabil se confruntă cu una
dintre cele mai mari provocări
profesionale, datorită caracterului
general al Regulamentului (UE)
2016/679 și a lipsei unor repere
unitare pentru interpretarea și
punerea sa în aplicare.
Modul în care această nouă funcție
de DPO a fost tradusă în limba
română, înlocuind termenul de
„ofițer” cu „responsabil” este o
eroare cu efecte pe termen lung,
deoarece induce greșit ideea că
responsabilitatea stă pe umerii
acestei persoane, făcând să fie și mai
greu de conștientizat faptul că
responsabilitatea conformității este
în permanență a managementului
operatorului și că rolul
Responsabilului cu protecția datelor
este de a susține și de a monitoriza
acest proces și nu răspunde efectiv
de implementare sau de
consecințele neimplementării GDPR
în entitate.

DOAR 10% DIN INSTITUȚII
șI-AU NUMIT DPO

Dacă ne oprim asupra obligațiilor
operatorilor publici din România de
a desemna un responsabil cu
protecția datelor, conform datelor
furnizate de Autoritatea de
Supraveghere, constatăm că doar o
parte din aceste instituții publice și-
au notificat decizia de numire a unui
DPO, aproximativ 2000 de notificări
fiind înregistrare din partea
acestora, restul aparținând
operatorilor din domeniul privat.
Dacă luăm în considerare că în
România avem aproximativ 20.000
de instituții publice, reiese un grad
de conformare de doar 10% în
privința respectării obligațiilor
conform articolului 37 din
Regulament, restul de 90% alegând
să nu ducă la îndeplinire această
obligație legală. 
În ultimul an, societatea în care
trăim s-a schimbat, fiind supusă
unuia dintre cele mai dificile teste
de stres. Frica este cea care a forțat
societatea noastră să se adapteze și
să se maturizeze forțat, făcând, în
primul rând, un mare salt spre
digitalizare. Astăzi vorbim mai mult
ca oricând despre telemuncă,
telemedicină, tele-educație și, mai
ales, despre știri false. Mediul de
afaceri românesc a resimțit pe
deplin efectele acestei pandemii.
Unele companii și-au suspendat în
totalitate activitățile, în timp ce
altele au implementat noi procese
de lucru la distanță pentru angajați,
ținând cont de regulile de izolare.
Prioritatea a fost restabilirea cât mai
rapidă a activității companiilor și
instituțiilor publice și, în acest
context, au existat compromisuri
privind protecția datelor,
compromisuri care vor trebui
rezolvate pe măsură ce situația se
îndreaptă spre o nouă normalitate.
Putem spune că pandemia a
acționat ca un accelerator pentru
deciziile de adoptare și utilizare a
noilor tehnologii, deoarece, în doar
câteva luni, a devenit clar că

În ultimul an,
societatea în care
trăim s-a schimbat,
fiind supusă unuia
dintre cele mai
dificile teste de
stres. Frica este cea
care a forțat
societatea noastră
să se adapteze și să
se maturizeze
forțat, făcând, în
primul rând, un
mare salt spre
digitalizare.
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digitalizarea nu mai este opțională,
ci este absolut necesară pentru
supraviețuirea companiilor și pentru
continuitatea serviciilor publice
furnizate de autorități. Această
situație a făcut ca multe proiecte să
fie lansate în regim de urgență, deși,
în mod normal, ar necesita ani de
analiză și planificare și a fost practic
imposibil să se ia în considerare
toate efectele „secundare”.
În urma recomandărilor autorităților
române, mai multe companii au
decis să accepte, de la o zi la alta, ca
angajații să lucreze de acasă. Din
punct de vedere legal, am fost
pregătiți, legislația română are
prevederi clare în ceea ce privește
telemunca / munca la domiciliu și
majoritatea companiilor au semnat
acum cu fiecare angajat doar o
anexă la contractul de muncă,
pentru a îndeplini această
formalitate birocratică. Foarte
puține companii au investit în
securitatea echipamentelor și
canalelor de comunicații, alegând
adesea soluțiile cele mai rapide și
mai ieftine, folosind adesea
echipamentele de calcul și de
comunicare personale ale
angajaților. 
Trebuie să ne dăm seama că toată
această digitalizare în regim de
urgență vine la pachet cu asumarea
riscurilor de către operatori. Cu
toate acestea, urgența nu înseamnă
renunțarea la precauții și analize
prealabile. Chiar și cu timp și resurse
limitate, se pot lua măsuri pentru a

reduce riscul prin identificarea
proceselor a căror digitalizare are
impact maxim asupra funcționării
companiei și alocarea cu prioritate a
resurselor de analiză și control al
riscurilor.

AMENzI DE PESTE 
170 MILIOANE DE EURO
APLICATE DE AUTORITăȚILE
DE SUPRAVEghERE
EUROPENE îN 2020

Derapajele operatorilor de la
respectarea principiilor GDPR au
devenit o normalitate pe care
persoanele vizate le acceptă și le trec
cu vederea în speranța că nu se vor

repeta. Cu toate acestea, valorile
amenzilor aplicate de Autoritățile de
Supraveghere europene sunt în
creștere, ajungând să depășească
170 milioane de euro în 2020, dublu
atât ca număr de amenzi, cât și
valoric, față de anul anterior.
În ultimul an, de când a fost
recunos cută oficial pandemia Covid-
19, s-a vorbit mai mult despre GDPR
decât în întreaga perioadă de la
intrarea în vigoare a
Regulamentului UE 679/2016 și este
trist că a fost necesar acest virus
pentru a oferi domeniului protecției
datelor cu caracter personal atenția
pe care o merită cu adevărat.
Numărul crescut de incidente de
securitate, de multe ori prin
campanii de phishing, infectând mii
de computere, se datorează
naivității utilizatorilor care citesc
acum orice e-mail legat de acest
Coronavirus. Din păcate, multe
afaceri au suferit și, mai mult decât
efectele crizei sanitare ale acestei
pandemii, sunt îngrijorat de valul de
recesiune economică pe care
estimez că o vom parcurge în
următoarele luni și care va pune,
din păcate, protecția datelor cu
caracter personal într-un con de
umbră. 

Numărul crescut
de incidente 
de securitate, 
de multe ori prin
campanii de
phishing, infectând
mii de computere,
se datorează
naivității
utilizatorilor care
citesc acum orice 
e-mail legat de
acest Coronavirus.
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Probleme identificate 
în procedura achizițiilor publice
Articol de Dr. Alina Mioara Cobuz Băgnaru, Partener Fondator, SCPA Cobuz și Asociații

Atribuirea contractelor de achiziție publică
trebuie să fie realizată cu respectarea unor
criterii obiective, astfel încât să se asigure
respectarea și garantarea principiilor
directoare ale acestei materii, respectiv
tratamentul egal, nediscriminarea,
transparența și crearea unor condiții
prielnice pentru un mediu concurențial.

În cazul în care există încălcări ale normelor
și principiilor privind achizițiile publicei,
indiferent care ar fi stadiul procedurii în
care ne aflăm, ele produc consecințe asupra
bugetului public și  automat vorbim de
problemele din domeniul achizițiilor
publice.   

Ele pot apărea: înainte de inițierea oficială a
unei proceduri de achiziție publică; în faza
de planificare a achizițiilor specifice; în
cursul unei proceduri de achiziție publică și
după finalizarea procedurii și atribuirii
contractului.  

ETAPA DE INIȚIERE A PROCEDURII
șI A PREgăTIRII DOCUMENTAȚIEI
DE ATRIBUIRE 

În etapa de inițiere a procedurii și a
pregătirii documentației de atribuire în
practică s-au identificat probleme: a)
atunci când caietul de sarcini se dovedește
a fi de slabă calitateii b) de multe ori caietul
de sarcini este copiat din alte documentații
de atribuire, c) personalul responsabil din
autoritatea contractantă manifestă
superficialitatate în respectarea termenelor
legale, d) modelele de contract  propuse
prin documentația de atribuire nu conțin
suficient de multe clauze contractuale care
să asigure autoritatea contractantă pe
întreaga perioadă a contractului și garanția
de bună execuție pentru obținerea unor
rezultate ofertate și asumate. 

De exemplu, când analizăm un caiet de
sarcini de slabă calitate putem identifica
următoarele probleme derivate din practică:
situația în care nu s-au specificat în mod
clar condițiile de participare la licitație; s-a
folosit o formulare vagă a acestora; nu s-au
specificat termenele de depunere a
documentelor;  au fost formulate într-un
mod neclar; au existat informații lipsă în
documentația întocmită cu privire la
condițiile de eligibilitate ale ofertanților,
inclusiv privind capacitatea lor tehnică sau
economico-financiară și, nu în ultimul rând
cerințele de participare nu erau în
conformitate cu principiile egalității de
tratament, proporționalității și ale
concurenței reale. 

există și situații când personalul
responsabil din autoritatea contractantă
manifestă superficialitate în respectarea
principiului transparenței, mai ales în
respectarea termenelor legale pentru
publicareaiii anunțului de
participare/anunțului simplificat sau a
unora din informațiile obligatorii din
formularul standard. 

Planificarea defectuoasă și nerealistă a
procedurii de achiziții publice produce
efecte cum ar fi (dar fără a se limita la):
generarea de situații care ar putea
determina anularea procedurii ca urmare a
întrebărilor/ solicitărilor de clarificări venite
din partea operatorilor economici - în etapa
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de pregătire a ofertelor, după
lansarea procedurii; obținerea unui
număr insuficient de oferte pentru a
putea fi asigurată o competiție reală
sau obținerea unor oferte de slabă
calitate – în etapa de evaluare a
ofertelor; stabilirea unor factori de
evaluare care, deși corect formulați,
nu ajută la îndeplinirea obiectivelor
autorităților contractante, în etapa
de aplicare a criteriului de atribuire.

Pentru  stabilirea criteriilor de
calificareiv se va avea în vedere ca
acestea să fie: obiective,
nediscriminatorii şi proporţionale cu
complexitatea şi obiectul
contractului şi să reflecte
posibilitatea concretă a operatorului
economic de a îndeplini contractul. 

S-au descoperit în practică și criterii
discriminatorii legate de calificare
sau criterii care distorsionează
concurențav. 

NEREgULI îN DESChIDEREA 
șI EVALUAREA OfERTELOR 

Există situații în care nu s-a redactat
un proces verbal de deschidere a
ofertelor sau hotărârea privind
câștigătorul este luată în mod
abuziv, de factorii de decizie
interesați, iar membrii comisiei de
evaluare a ofertelor au un rol
formalvi. Aceștia din urmă semnează
documentele fără să fi văzut
ofertele. 

Uneori evaluarea ofertelor este
făcută de comisii formate în alt scop,
sau de comisii formate din persoane
care nu sunt de specialitate în raport
cu obiectul contractului.  Sau, au fost
cazuri când  contractul  a fost atribuit
unor firme care nu îndeplinesc
condițiile prevăzute în caietul de
sarcini. 

Alteori după desemnarea unui
câștigător, ofertanților nu li s-a
asigurat accesul la documentația
licitației. 

Sau s-a acordat contractul unei firme
care a depus o ofertă cu o valoare
mai mare decât cea publicată în
anunțul de participare (și incompletă
– întrucât nu erau prevăzute
cheltuielile cu organizarea de
șantier), estimată ca valoare a
contractului, respingându-se oferta
cu valoarea cea mai mică.

EVALUAREA OfERTELOR 
șI ETAPA POST-ATRIBUIRE

În etapa de evaluare a ofertelor se
manifestă două categorii de
acțiuni/inacțiuni- a) evaluarea
ofertelor se efectuează într-o
perioadă foarte scurtăvii sau, b)
evaluarea ofertelor se face într-o
perioadă foarte mareviii.

În cazul comunicării rezultatului
procedurii de atribuire transmisă
ofertanţilor necâştigători (cei care
au prezentat oferte acceptabile şi
conforme- prin urmare admisibile,
dar care nu au fost declarate
câştigătoare), aceasta trebuie să
cuprindă: a) caracteristicile şi
avantajele relative ale
ofertei/ofertelor câştigătoare în
raport cu oferta lor, b) numele
ofertantului căruia urmează să i se
atribuie contractul de achiziţie
publică sau, după caz, ale

ofertanţilor cu care urmează să se
încheie un acord-cadru, c) data-
limită până la care au dreptul de a
depune contestaţie.

Etapa postatribuire contract a
fiecărui proces de achiziţie începe la
momentul încheierii
contractului/acordului-cadru. Cele
mai importante probleme în această
etapă apar când: autorităţile
contractante nu solicită de la
agentul economic selectat
prezentarea garanţiei bancare de
bună execuţie, contrar prevederilor
legislaţiei; se modifică clauzele
contractuale, comparativ cu cele
anunțate în cadrul achiziției. 

Din păcate, în practică s-au
constatat și cazuri de modificare a
termenelor contractuale,
comparativ cu cele anunţate în
cadrul licitaţiei. Adesea termenul de
executare specificat în caietul de
sarcini este majorat la încheierea
contractului, deşi acesta a fost
utilizat drept unul dintre criteriile de
evaluare a ofertelor.

Cel mai des întâlnite au fost
întârzierile care pot apărea în
derularea contractului de achiziție,
în livrarea produselor și prestarea
serviciilor sau executarea lucrărilor.

Din păcate, 
în practică s-au
constatat și cazuri
de modificare 
a termenelor
contractuale,
comparativ 
cu cele anunţate 
în cadrul licitaţiei.
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Pentru o bună derulare a procedurii
de achiziție publică trebuie să se
acționeze cu mai mult
profesionalism în acest domeniu,
tocmai pentru a diminua numărul
ridicat de contestații în ciuda
numeroaselor măsuri legislative.

Este important să existe tot mai
mulți specialiști care să știe să
pregătească grile de evaluare mai
clare din punct de vedere tehnic,
reguli mai stricte, dar în același timp
transparente privind participarea  la

licitații. În plus este necesară o mai
bună și mai clară stabilire a
criteriilor de calificare și selecție iar
contestațiile și situațiile legate de
conflictele de interese trebuie
obligatoriu să fie luate în
considerare.

Implicarea mai multor servicii în
situația unor achiziții importante ca
valoare cum ar fi: la recomandarea
serviciului juridic, utilizarea unor
modele de contracte juridice care să
nu permită câștigătorului să solicite
suplimentări de lucrări sau modificări
de clauze în favoarea sa, acordarea

de avansuri, existența unor clauze
privind aplicarea de penalități în
cazul vinei exclusive a ofertantului,
implicarea serviciului tehnic în
verificarea proiectului tehnic, ca
element al caietului de sarcini
pentru achiziția de lucrări, toate
acestea sunt necesare și importante
în procedura achizițiilor publice.

Scopul final de implementare a
acestor îmbunătățiri este  pentru a
se realiza atât interesul statului, ca
subiect de drept public, cât și cel al
operatorului economic, ca subiect
de drept privat.

i Autoritatea contractantă a atribuit direct un contract pentru dezvoltarea unui nou sistem IT – identificat ca versiunea de –probă – sau de test –
cu o valoare estimată sub pragul național de 14.000 Euro, prin urmare nu s-a publicat niciun anunț de contractare. 

Autoritatea contractantă a omis să stipuleze în contract faptul că drepturile de autor legate de sistem urmau să fie transferate către autoritatea
contractantă. Ulterior, susținând că contractantul a avut drepturi exclusive în ceea ce privește dezvoltarea ulterioară a sistemului informatic,
autoritatea contractantă a atribuit către aceeași companie o serie de contracte legate de modernizarea și dezvoltarea de software. În acest fel,
autoritatea contractantă a început cu un contract foarte modest ca valoare iar apoi a încredințat la aceeași întreprindere, fără nicio concurență,
prestarea de servicii cu o valoare cumulată de 18.000.000 Euro. 
ii Se observă acest lucru atunci când există  un număr mare de solicitări de clarificări, contestații, urmate de măsuri de remediere sau anulare a
procedurii, acest risc se menține și dacă se externalizează întocmirea lui în baza unui serviciu  de consultanță, în condițiile în care recepția
calității acestuia este făcută de același personal nespecializat al autorității contractante. 
iii Greşeli frecvente ce trebuie să fie evitate sunt: publicarea parţială a criteriilor de calificare în anunţul de participare în raport cu informaţiile
cuprinse în documentaţia de atribuire.

De asemenea, criteriile de calificare şi selecţie publicate în anunţul de participare trebuie să fie aceleaşi cu cele precizate în documentaţia de
atribuire.
iv De exemplu criterii de atribuire restrictive sunt: solicitarea unor criterii prin raportare la o anumită arie geografică restrânsă (de exemplu: o
unitate de producţie stabilită în România sau în zona de referinţă a proiectului); restrângerea artificială a concurenţei prin solicitarea de
experienţă similară specifică unui anumit tip de construcţie (de exemplu, construirea de şcoli în loc de construcţii civile); solicitarea de dovezi
nerezonabile pentru demonstrarea îndeplinirii unui anumit criteriu de calificare (de exemplu, copia facturilor pentru dovedirea îndeplinirii unui
anumit nivel al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului); restricţionarea competiţiei prin solicitarea unor
certificate sau autorizaţii care nu sunt relevante pentru îndeplinirea contractului (de exemplu, ISO 9001 de la producător).
v Într-o procedură de achiziție publică referitoare la servicii de supervizare cu privire la construirea unui sistem de canalizare, autoritatea
contractantă solicită operatorilor economici dovada că au experiența în servicii similare, obținute în urma unei proceduri de achiziție publică și
care au fost finanțate din fonduri de ajutor extern (cum ar fi fondurile UE, mecanismul financiar norvegian sau Banca Mondială). Această cerință a
fost considerată a fi discriminatorie și de natură să distorsioneze concurența. 
vi Decizia finanțării anumitor proiecte, precum și cea privind suma acordată pentru realizarea lor au fost luate unilateral, de către directorul
instituției, deși exista o comisie formal constituită în cadrul instituției, care avea rol de selecție a proiectelor ce trebuiau să finanțeze activități
culturale. Proiectele finanțate aparțineau unor asociații și fundații reprezentate în fapt de o singură persoană, iar decontarea acestora s-a făcut
pe baza unor documente fictive, aprobate spre plată de către directorul instituției care avea cunoștință de faptul că documentele depuse erau
false. Nici documentele justificative nu au fost supuse comisiei de selecție a proiectelor, decizia plății fiind în întregime a Directorului General.  
vii Când se depune de regulă o singură ofertă.
viii Când apar multe solicitări, nu se întrunește comisia de evaluare, se așteaptă experții cooptați, sunt contestații depuse la CNSC sau instanțe. 

Pentru o bună
derulare a
procedurii de
achiziție publică
trebuie să se
acționeze cu mai
mult profesionalism
în acest domeniu,
tocmai pentru a
diminua numărul
ridicat de
contestații în ciuda
numeroaselor
măsuri legislative.



60 l mai 2021

O
PI

N
IA

 S
PE

C
IA

LI
ST

U
LU

I

Dimensiunea juridică 
a antreprenoriatului
Articol de Avocat doctorand Sorin Ardelean

antreprenoriatul, din punct de vedere
semantic reprezintă un proces ce constă în
identificarea și urmărirea unei oportunități de
afaceri, în scopul valorificării acesteia.
antreprenorul, de cele mai multe ori este
persoana care investește sume de bani în
scopul dezvoltării unei afaceri. Spre deosebire
de antreprenoriat, managementul afacerii
înseamnă activitatea și arta de a conduce,
dar ambele presupun cunoașterea legislației
incidente în domeniul de activitate, dar și al
Legii în general. Necunoașterea acesteia, sau
încălcarea Legii, nu poate fi o scuză, față de
sancțiunile pe care le prevăd actele
normative încălcate și eludate.
Nu vom putea fi exhaustivi pe această temă ci
vom încerca să conturăm un „cerc protector”,
în interiorul căruia se află antreprenorul, iar
limitele care compun cercul, să fie formate
din multitudinea actelor normative: Codul
Civil, Codul Fiscal, Legea nr. 31/1991
(republicată), Legea nr. 85/2006, Legea
contabilității, Legea evaziunii fiscale, precum

și alte legi speciale, chiar și articole din Codul
Penal, hotărâri și ordonanțe de Guvern.
De la început, doresc să arăt că activitatea
antreprenorială nu se poate desfășura fără
sprijinul unui avocat, bun cunoscător al legilor
amintite anterior.
Activitatea antreprenorială nu înseamnă doar
ideea de a avea profit, de „a face” bani. Ea
este strâns legată de legalitatea obținerii unor
profituri, care să justifice o afacere. O afacere
nerentabilă nu mai e afacere, deoarece
afectează atât bugetul, creanțele bugetare
(prin lipsa sursei de impozitare), cât și
salariatul. În consecință, Legiuitorul a avut în
vedere niște limite care să permită
antreprenorului dezvoltarea sa, în
concordanță cu dezvoltarea economică și
socială.
Scopul sau finalitatea oricărei economii este
omul, de aceea, o afacere nu poate fi
independentă de om. Spiritul acestor principii
se regăsește în liberalismul economic al
secolului xIx. Mașinismul și automatizarea au
înlocuit în mare măsură munca fizică.
Totodată au condus la o dezvoltare
accelerată a întreprinzătorilor.
antreprenoriatul a îmbrăcat o formă
colectivă, de amploare, în care gospodăria
individuală, afacerile personale, nu puteau
concura.
De aceea, înțelesul modern al
antreprenorului e legat de afaceri mari. Cu
indulgență putem numi antreprenor o
persoană care încearcă în plan individual, la
scară mică, să dezvolte o afacere.
Legislația e de așa natură încât permite oricui
să înceapă o afacere, dar să o dezvolte e
aproape imposibil. Dezvoltarea unei afaceri e
deja legată de capital, iar capitalizarea se face
prin credite bancare. Și acestea din urmă au o
serie de condiții (norme) în acordarea
creditelor, condiții care sunt dependente de
evaluări de risc, de capacitatea de restituire
din profitul unei afaceri.
Până la urmă, antreprenoriatul e o activitate
economică generată de legi. Dacă nu avem

legi care să stimuleze antreprenoriatul, nu
există posibilitatea acestuia să creeze profit.
În această ecuație a profitului statul are un
rol major, atât prin modalitatea de
impozitare, cât și prin sprijinul indirect pe
care îl poate acorda antreprenorului.

CE îNSEAMNă SPRIjIN INDIRECT?

De exemplu, stimularea antreprenorului în
dezvoltarea afacerii sale. Politica de
impozitare a firmelor în curs de dezvoltare.
Impozitarea diferențiată a acestora în raport
cu firmele mari. De asemenea, o politică
coerentă pe timp îndelungat.
Pentru că relația dintre stat și antreprenor nu
e una simplă. Aceasta afectează și relațiile
dintre antreprenor și salariați și pot conduce
la cataclisme sociale.
Revenind la legislație, aceasta trebuie să aibă
un caracter stimulativ, nedescriminatoriu cu
privire la micile afaceri, născute cu greu mai
ales pe fondul unor crize economice și
sociale. Un rol în elaborarea legislației
incidente, de necesitate imediată o are și
puterea executivă care normează prin
ordonanțe și hotărâri.
Consecințele unei supraimpozitări din partea
statului conduc la o reacție de tip feed-back
prin care antreprenorul, pentru a-și putea
satisface nevoile financiare, recurge la diferite
metode de evaziune fiscală.
Incoerența legislativă, modificările repetate
ale Codului Fiscal conduc la o lipsă de
încredere a antreprenorului în dezvoltarea
unei afaceri, precum și la o reducere a
investiților directe și pe termen lung, cu
consecințe grave asupra bugetului de stat.
Normele în domeniu ar trebui să fie suple și
clare și să creeze o practică jurisprudențială
cunoscută tuturor.
Această analiză sintetică ar trebui să cuprindă
principii care se regăsesc în conținutul actelor
normative enumerate generic anterior, iar ca
rezultantă ar fi mediul juridic compus dintr-un
cod legislativ al antreprenorului.
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Reglementarea contractului 
de societate în noul cod civil
Articol de Avocat stagiar Gherghin Irina – Roxana

Contractul de societate reprezintă
fundamentul de constituire a societăților
comerciale, indiferent de forma juridică pe
care acestea o îmbracă sau de natura lor.
Acesta se bucură de o foarte bună
reglementare ce se desprinde din
prevederile Art. 1881-1954 Noul cod civil.

Potrivit Art. 1881 c. civ.  contractul de
societate este definit ca fiind contractul prin
care două sau mai multe persoane „se
obligă reciproc să coopereze pentru
desfășurarea unei activități și să contribuie
la aceasta prin aporturi bănești, în bunuri, în
cunoștințe specifice sau prestații, cu scopul
de a împărți beneficiile sau de a se folosi de
economia ce ar putea rezulta”

Din această definiție legală, putem deduce
faptul că scopul general al asocierii într-o
societate este acela de a obține în comun
foloase, cooperând împreună (affectio
societatis).

Beneficiile sau foloasele obținute trebuie să
fie patrimoniale - evaluabile în bani, însă nu
neapărat numai bănești. Fiecare dintre
asociați trebuie să aducă un aport cât de mic
la constituirea fondului comun, chiar și
numai în ceea ce privește exercițiul profesiei
sale.

Foloasele, însă și eventualele pierderi ce ar
putea rezulta din cooperarea în baza
contractului trebuiesc repartizate între toți
asociații, neexistând posibilitatea ca unii să
participe numai la beneficii, alții numai la
pierderi sau ca unul dintre asociați să își
însușească în mod exclusiv beneficiul
realizat.

Din lecturarea Art. 1882 al aceluiași act
normativ reținem că acest tip de contaract
se poate încheia atât între persoane fizice,
cat și între persoane juridice ori numai între
persoane juridice, reglementând de
asemenea și cu privire la regimul aporturilor
soților la societăți, instituind regula conform
careia „un soț nu poate deveni asociat prin
aportarea de bunuri comune decât cu
consimțământul celuilalt soț, dispozițiile art.
349 aplicându-se în mod corespunzător.”

Pentru ca o societate să se constituie în mod
valabil este necesar a fi îndeplinite în mod
cumulativ următoarele condiții de fond cu
privire la consimțământul valabil al
asociațiilor și anume capacitatea de a
contracta (asociații trebuie să aibă
capacitatea de a încheia acte de dispoziție),
un obiect determinat și licit și o cauză licită
și morală.

Reținem că obiectul contractului de
societate nu trebuie confundat cu obiectul
societății. Astfel, obiectul contractului îl
constituie asocierea a două sau mai multe
persoane, deci punerea în comun de
aporturi pentru desfăşurarea unei activităţi
comune în scopul partajării beneficiilor şi

folosirii economiei care ar putea rezulta, în
timp ce obiectul societăţii (obiectul social)
este reprezentat de ansamblul activităţilor
pe care societatea le va desfășura, astfel
cum sunt precizate în contractul de
societate.

În ceea ce privește trăsăturile caracteristice
contractului de societate, remarcăm faptul
că acesta este un contract: consensual,
comutativ, oneros, sinalagmatic de tip
special, intitu personae, translativ de
proprietate.

Prevederile Art. 1888 c. civ. statuează
formele sub care se poate organiza o
societate și anume: societatea simplă,
societatea în participațiune, societatea în
nume colectiv, societatea în comandită
simplă, societatea cu răspundere limitată,
societatea pe acțiuni, societatea în
comandită pe acțiuni, societatea cooperativă
precum și orice alt tip de societate
reglementată prin lege.

Observăm faptul că dispozițiile art. 
1881- 1954 c. civ. se aplică tuturor
societăților, indiferent dacă acestea au sau
nu personalitate juridică. Cu toate acestea,
codul civil conține reglementări ample doar
cu privire la societățile fără personalitate
juridică, și anume societatea simplă și
societatea în participație. În ceea ce privește
societățile cu personalitate juridică codul
civil face trimitere expresă  la  alte legi.

Având în vedere faptul că tratarea formelor
sub care se poate organiza o societate ar
necesita o analiza amplă, în cele ce urmeză
ne vom rezuma să evidențiem câteva
elemente de noutate reglementate de 
Codul civil în vigoare în materia contractului
de societate.

În primul rând, societatea simplă și
societatea (asocierea) în participație se
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deosebesc de de cele 5 tipuri de societăți
reglementate de Legea 31/1990, prin aceea
că primele nu au personalitate juridică.

De asemenea, aceste societăți fără
personalitate juridică nu sunt supuse
înregistrării în registrele speciale de
publicitate legală astfel cum sunt supuse
înregistrările societăților ce dețin
personalitate juridică.

În plus, societățile cu personalitate juridică
sunt supuse procedurii insolvenței, pe când
societățile simple nu.

Din lecturarea definițiilor legale ale celor
două forme de societăți (cu și fără
personalitate juridică) mai observăm faptul
că o soceietate poate fi inființată și de către
o singură persoană fizică sau juridică, pe
când societatea simplă trebuie să se
înființeze de către cel puțin 2 asociați.

Remarcăm că societatea fără personalitate
juridică se poate constitui printr-un înscris
sub semnatură privată sau chiar prin simplul
acord de voință al părților, în timp ce unele
forme de societate reglementate de Legea
31/1990 se pot constitui numai prin
încheierea unui act autentic sub condiție ad
validitatem.

În ceea ce privește durata pe care se poate
constitui societatea conform prevederilor
Art. 1885 al NCC reținem că dacă din
contractul încheiat între părți ori din lege nu
rezultă altfel, se prezumă că durata este una
nedeterminată. În ipoteza în care asociații
vor conveni o anumită dată, al.(2) al
aceluiași articol prevede posibilitatea de a
prelungi termenul convenit, însă este
necesar ca prelungirea să se facă înainte de
expirarea termenului convenit la constituire.

În fine, observăm că dispozițiile art. 1889
cod. civ stabilesc o punte de legătură între
societățile cu și fără personalitate juridică și
cu titlu de noutate reglementează
posibilitatea societăților simple de a se
transforma, prin voința asociaților și cu
respectarea dispozițiilor legale, într-o
societate cu personalitate juridică. Anterior
luării unei astfel de măsuri nu este necesară
dizolvarea sau lichidarea societății simple.

Antreprenoriatul 
și asistența juridică
Articol de Alexandra Florea, Jurist

Plecând de la această idee putem afirma
faptul că antreprenoriatul este excepția
față de drumul clasic și sigur al unui job.
Deși mulți oameni privesc
antreprenoriatul ca pe o calitate
înnăscută, pe care puțini oameni o
posedă, în realitate, acesta este mai
degrabă o sumă a factorilor de mediu,
personali și sociali care pot fi dezvoltați
prin educație și antrenament.

antreprenoriatul reprezintă procesul prin
care indivizi sau grupuri mobilizează o
serie de resurse cu scopul de a exploata
și valorifica oportunitățile de afaceri
identificate în mediul înconjurător.
Așadar, un antreprenor este un actor
principal și un simbol al economiei de
piațǎ, rolul și contribuția antreprenorilor
amplificându-se substanțial în actuala
conjunctură economică.

Indiferent de specificul companiei, de
domeniul în care activează sau de
valoarea profitului, aceasta este
influențată de anumiți factori care
reprezintă adevărate provocări care își
lasă amprenta, în mod pozitiv sau negativ.
Factorii care influențează antreprenoriatul
într-un mod important sunt cei de naturǎ
legislativ-normativǎ care constituie baza
dezvoltării unei afaceri antreprenoriale
într-un mediu legislativ aflat în continuă
schimbare. Acești factori sunt controlați
de Statul Român, de instituțiile sale și de
reglementările Uniunii Europene. Vizează
în mod direct legile, actele, ordonanțele
de guvern, dispozițiile cu caracter special
sau alte proiecte de legi care influențează
mediul antreprenorial.

Drumul în antreprenoriat nu este deloc ușor. 
Dacă ar fi simplu, ar face-o toată lumea!
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Luând în calcul acești factori, la un
moment dat, majoritatea
proprietarilor de afaceri vor avea
nevoie de servicii juridice
profesionale. Aici intervine
asistența juridică de specialitate
oferită de către avocat. Asistența
juridică este un element important
al unei implementări a proiectului
aflate deja în etapa de pregătire a
acestuia, inclusiv în cazul
elaborării documentației de
licitație pentru executarea
lucrărilor, în faza selecției de
antreprenori, precum și în timpul
punerii în aplicare a procesului
investițional. Antreprenorul va
evita astfel multe probleme care
apar în cadrul implementării unui
proiect datorită experienței vaste
și cunoștințelor specialiștilor în
domenii precum drept
administrativ, dreptul
construcțiilor, achizițiilor publice
sau alte ramuri de drept.

Majoritatea avocaților sunt de
părere că este mult mai ușor să
previi o problemă decât să o
tratezi. În această fază își face
apariția avocatul de consultanță,
care ar trebui implicat în business
încă de la formarea companiei și
la care știi că poți apela cu
încredere în caz de orice.
Antreprenorii ar trebui să
înțeleagă că nu este suficient să fii
foarte bun strict în domeniul tău
ca să ai un business de succes.
Aceasta este marea diferență
între a fi angajat - unde este
suficient să faci treabă foarte
bună pe segmentul tău - și a fi
antreprenor. În acest ultim caz
trebuie să ai o pregătire mult mai
complexă: vei învăța să faci
vânzări, să înțelegi conceptele de
bază în PR și marketing, branding,
chiar contabilitate și finanțe.

Fiecare antreprenor are nevoie de
contracte bine redactate, care să îi
minimizeze riscurile în afaceri. De
asemenea, are nevoie de

documente precum procese
verbale, declarații, formulare,
cereri, etc. E adevărat că o parte
dintre acestea sunt la discreție,
gratuit, pe internet. Însă înseamnă
timp consumat și mai ales
nesiguranța că sunt în linie cu
legislația actuală. Pe de altă parte,
mulți dintre antreprenori nu știu
unde să se adreseze sau se tem de
costurile ridicate de consultanța
juridică. În ultimii ani, au apărut
numeroase site-uri juridice online
care oferă persoanelor fizice și
proprietarilor de afaceri opțiunea
de a acționa ca avocat propriu.

Serviciile juridice online sunt o
alternativă accesibilă pentru
antreprenori și lideri de afaceri
care doresc să economisească bani
din costurile legale. Un avocat
online oferă sfaturi și sugestii
legale. Este un profesionist juridic
cu aceleași calificări ca orice alt
avocat. De asemenea, are aceleași
obligații si constrângeri, inclusiv
confidențialitatea profesională.
Mulți avocați sunt accesibili
persoanelor fizice sau
antreprenorilor online ori
telefonic. Furnizorii de servicii
juridice online, au devenit cu
adevărat utili în eliminarea
obstacolelor asociate cu prețurile
relativ costisitoare ale serviciilor
judiciare, făcându-le disponibile la
prețuri extrem de mici, pe care
niciun avocat sau firmă de
avocatură nu le-ar accepta.

Majoritatea proprietarilor de
afaceri au nevoie de servicii
juridice profesionale la un
moment dat și mulți antreprenori
sunt curioși de opțiunile lor
online. La urma urmei, platformele
de consultanță juridică online sunt
mult mai puțin costisitoare decât
serviciile juridice de bază și
avocații tradiționali din firmele de
avocatură. Serviciile juridice online
sunt o alternativă excelentă
pentru companiile care nu au

nevoie de echipe juridice extinse,
dar nu pot oferi tot sprijinul și
sfaturile profesionale ale unui
avocat tradițional.

De regulă, un antreprenor ajunge
la o firmă de avocatură sau mai
bine spus la un avocat tradițional
când deja are o problemă și este
limitat de condițiile pe care le-a
agreat într-un contract. Au existat
multe situații când un antreprenor
a ajuns la un avocat cu contracte
incorecte din punct de vedere
juridic, unele făcând referiri și la
legi abrogate. Totodată,
antreprenorii care au afaceri
micro, mici sau mijlocii evită să
apeleze la un avocat din cauza
costurilor, ca apoi să realizeze că
au avut de pierdut mai mult pe
termen mediu sau lung.

Antreprenorii din întreprinderi
mici și mijlocii se bazează de cele
mai multe ori pe serviciile
consultanților externi doar atunci
când au probleme juridice grave.
Cei mai mulți antreprenori își
asumă riscul de a funcționa fără
asistența juridică și pentru că nu
își permit costurile consultanților
sau nu percep valoarea serviciilor
oferite de aceștia. În ceea ce
privește persoanele fizice, doar
cei înstăriți și cei care nu dețin
bunuri materiale care beneficiază
de asistență gratuită din oficiu pot
finanța serviciile unui avocat, în
timp ce majoritatea celor care
obțin un venit mediu de 2.000
lei/lună nu își permit un avocat
serios.

În esență, un antreprenor de
succes ar trebui să lucreze numai
cu specialiști și să nu lase nimic la
voia întâmplării, iar înțelegerea
realității juridice care înconjoară
un investitor sau antreprenor ar
trebui să fie esențială pentru a
atinge obiectivul unei finalizări
corespunzătoare și a atingerii
obiectivelor propuse. 

Serviciile juridice
online sunt o
alternativă
accesibilă pentru
antreprenori și
lideri de afaceri
care doresc să
economisească
bani din costurile
legale. Un avocat
online oferă sfaturi
și sugestii legale. 

Un antreprenor
este un actor
principal și un
simbol al
economiei de piațǎ,
rolul și contribuția
antreprenorilor
amplificându-se
substanțial în
actuala
conjunctură
economică.
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Vetro este tranformarea unui vis 
din copilărie și a unei pasiuni 
pentru animale într-un model 
de business de succes
Interviu cu Dumitru Fodor, Fondator, Vetro Solutions

Ați fondat compania vetro Solutions în 
3 octombrie 2012. Ce obiective și planuri
pe termen mediu aveați atunci? Cu câți
angajați ați demarat business-ul?

Vetro Solutions a venit oarecum firesc, după
o formare profesională în acest domeniu
(liceu veterinar și facultate veterinară),
suprapusă unei pasiuni din copilărie pentru
animale, plus aproape 10 ani de lucru
neîntrerupt în zona de vânzări la companii
naționale și multinaționale de distribuție de
medicamente veterinare. În paralel, am
intrat și pe zona de antreprenoriat cu o
farmacie veterinară, deschisă în 2005 la
Tecuci, și o clinică, deschisă în 2009.
Vetro a apărut în 2012, când, cu o investiție
inițială de 30.000 de euro, bani câștigați din
clinică și din farmacia de la Tecuci, plus
vânzarea unui apartament în Iași, am putut
achiziționa medicamentele necesare
demarării business-ului. Pentru o vreme am
funcționat în paralel cu afacerea din Tecuci,
dar Vetro - care fusese gândit ca un
business regional, pentru 7-8 județe -, avea
să crească organic, în fiecare an, și astfel am
fost nevoiți să vindem farmacia și clinica.
Pentru sudul țării, am încheiat, în 2014, un
joint-venture cu o altă firmă de distribuție
de produse de animale pentru ferme și am
dezvoltat Vetro divizia Sud, apoi ne-am
extins și în Ardeal, în 2016.
Între timp, am absolvit și studii economice,
pentru a înțelege mai bine piața și culisele
afacerilor, și iată-ne în 2021, cu afaceri de
12,7 milioane euro obținute în 2020, și cu
planuri mari pentru a ne dezvolta în
continuare. Am plecat la drum cu 3 angajați
și am ajuns acum la peste 70, urmând să

facem angajări în continuare, odată cu
extinderea afacerii și a serviciilor pe care le
oferim. O parte semnificativă a echipei
Vetro este formată din medici veterinari
care oferă cele mai potrivite opțiuni pentru
sănătatea animalelor și eficientizarea muncii
medicilor veterinari. 

Care sunt valorile și principiile 
pe care s-a clădit brandul vetro?

Vetro este tranformarea unui vis din
copilărie și a unei pasiuni pentru animale
într-un model de business de succes.
Vedem din ce în ce mai mult în ultimii ani,
dar mai ales în perioada pandemiei, că
animalul poate deveni cel mai apropiat
prieten al omului, atunci când oamenii nu
mai pot socializa. Animalul poate ajuta
atunci când oamenii nu o mai pot face și
poate fi cel mai de încredere companion.
Am fondat Vetro din dragoste pentru
animale și pentru a le răsplăti pentru
atașamentul și iubirea necondiționată pe
care ne-o oferă. Grija pentru viață și
conexiunea om-animal este ceea ce pune în
mișcare și dă sens acțiunilor sau proiectelor
dezvoltate de noi.
Tocmai pentru că înțelegem legătura dintre
om și animalul său de companie, ne-am
propus să fim vectorul de schimbare în
piața veterinară din România și construim în
această direcție permanent. Ne preocupă
consolidarea relației dintre furnizori –
medici specialiști și proprietarii de animale
și împărtășim cu aceștia valorile noastre:
Onestitate, Inovație, Responsabilitate,
Dezvoltare continuă, Libertate, Organizare,
Empatie. 

Comercializați peste 3.500 de produse
destinate proprietarilor de animale de
companie și de rentă și oferiți servicii 
și consultanță medicilor veterinari,
deservind peste 1.900 de clienți unici. 
În ce regiuni din țară aveți cei mai mulți
clienți? 

Aproape jumătate din consumul de produse
veterinare distribuite de Vetro se realizează
în zona de sud, iar al doilea oraș, ca și
consum, după București este municipiul Iași.
De menționat, de asemenea, că aproape
trei sferturi dintre veniturile companiei sunt
generate de produsele și serviciile destinate
proprietarilor de animale de companie,
restul de 30% reprezentând produse
destinate proprietarilor de ferme de
animale.

În ce județe și pe ce segmente 
(persoane fizice, medici veterinari,
fermieri) vedeți un potențial mai mare 
de creștere?

În ultimii doi ani, am crescut numărul de
clienți la nivel național de la 700 la circa
1.900, iar pentru perioada următoare ne
dorim să mai urcăm în clasamentul
distribuitorilor de produse veterinare.
Categoric, cea mai mare creștere pe care o
estimăm va fi în continuare pe zona de
animale de companie, deoarece și România
se înscrie pe trendul crescător din Europa.
Tocmai de aceea, focusul nostru pe 2021 va
fi zona de animale de companie unde avem
mai multe proiecte de digitalizare și de
educație în domeniul medicinei veterinare,
pentru a facilita accesul proprietarilor de
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animale la produsele veterinare și la
asistență. Aș menționa aici Digitail –
software veterinar, Vet Business
Academy – platformă educațională
sau proiectul #EduVetro - program
de conectare și learning pentru
comunitate. Totodată, investim și în
informarea  proprietarilor de
animale privind sănătatea
companionilor lor prin platforma
editorială Cauta.vet.

Aveți parteneriate strategice 
cu giganți globali în domeniu,
precum Ceva, Richter Pharma,
MSD, Lintbells sau Intermag. 
Cât de greu a fost să încheiați și
să mențineți aceste colaborări? 

Vetro a reușit să-și dubleze
veniturile în ultimii patru ani și să
devină un jucător de top pe piața
produselor și serviciilor veterinare și

datorită extinderii acestor
parteneriate strategice. Pe lângă
cele menționate mai sus, în 2020 am
încheiat parteneriate foarte
importante cu ICF, lider european în
piața produselor din aria
dermatologiei veterinare sau cu
producătorul de suplimente
WePharm. Toate aceste colaborări
cu actori internaționali din industrie
ne bucură, pentru că demonstrează
că profesionalismul, seriozitatea și
grija noastră față de animale - valori
pe care le împărtășim încă de la
început -, sunt la standardele pe
care le caută și aceste companii la
partenerii lor. De aceea, menținerea
colaborării cu aceste companii în
vederea dezvoltării portofoliului de
produse este un obiectiv prioritar
pentru noi și în acest an.

Cum colaborați cu medicii
veterinari? Cum a evoluat în
ultimii ani acest parteneriat?

Mare parte din echipa noastră și,
integral, echipa de reprezentanți în
teritoriu este formată din medici
veterinari, așa încât ințelegem
nevoile profesiei, înțelegem
provocările businessului lor și
suntem aproape de ei, îi susținem și
le oferim soluții care salvează timp
și energie în gestionarea cabinetelor
veterinare. Medicul veterinar este în
centrul preocupărilor noastre,
împărtășim cu partenerii și clienții
noștri inovațiile din domeniu, pentru
a crește împreună.

Ați decis să deveniți producător
de medicamente. Ne puteți oferi
mai multe detalii? 

România importă foarte multe
medicamente veterinare, iar
deficitul comercial pe această zonă
este undeva între 70 și 80%. De
aceea, decizia de a produce pe plan
local a fost una firească. Ne
propunem ca în a doua parte a
anului să deschidem fabrica de
medicamente de la Iași, pentru care
am semnat proiectul de finanțare

Vetro a reușit să-și
dubleze veniturile
în ultimii patru ani
și să devină un
jucător de top pe
piața produselor 
și serviciilor
veterinare.
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din fonduri europene în urmă cu un
an și jumătate. Acum suntem în
etapa de montare a echipamentelor
și de recepție a lucrărilor și ne dorim
ca în cel mai scurt timp să demarăm
producția. Investiția totală se ridică
la 4,5 milioane de euro, din fonduri
proprii și fonduri UE. 
În paralel, ne ocupăm și de crearea
brandului sub care vom produce
medicamentele veterinare, care va fi
distinct dar sub umbrela brandului
Vetro. Într-o prima etapă ne vom
apleca atenția asupra
nutraceuticelor, a soluțiilor de
prevenire a bolilor, apoi tratare,
eventual antibiotice. Suntem
susținători ai tendintei globale de
raționalizare a consumului de
antibiotice iar strategia noastră va
respecta acest trend.
În urma deschiderii fabricii, Vetro va
deveni, în 2021, al patrulea
producător de medicamente
generice pentru uz veterinar din
România, iar pentru viitor avem în
plan să facem și cercetare la Iași.

v-ați propus lansarea unei
platforme care va conecta vetro
cu cabinetele veterinare și cu
posesorii de animale de
companie, un marketplace
inovativ. Când va fi lansată?

Al doilea proiect major pe care ne
vom concentra în acest, pe lângă
fabrică, este acest marketplace
inovativ de medicamente și produse
veterinare, în care vom investi
aproximativ 5 milioane de euro,
vorbim tot de o finanțare europeană
de 70% și 30% resurse proprii.
Platforma va pune în contact
producătorul de medicamente,
medicul veterinar și părinții de
animale de companie și va fi lansată
în primăvara anului 2022, conform
planificării din proiect.
Este un moment important pentru
întreaga piață veterinară, pentru că,
în dezvoltarea platformei ne folosim,
practic, atât de expertiza echipei
noastre medicale, cât și de
experiența colaborării cu medicii

veterinari pentru a susține
dezvoltarea unui ecosistem de
business axat pe valori și pe
performanță. Noi, echipa Vetro,
suntem preocupați de inovație și
vrem să confirmăm, încă o dată, că
suntem un vector important de
schimbare pe această piață.

Cum percepeți nivelul 
de reglementare și de taxare 
al acestui sector? 

Sunt aspecte ce pot fi îmbunătțite la
capitolul reglementări. De exemplu,
considerăm că serviciile de medicină
veterinară ar putea fi susținute cu o
cotă de TVA similară celei utilizate în
serviciile dedicate medicinei umane
(9% în loc de 19%).

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?

Antreprenoriatul sau inițiativa
privată a reprezentat și reprezintă
peste tot în lume unul dintre
principalele motoare de dezvoltare
economică ale unei țări. O sursă de
idei, afaceri, competiție corectă care
în esență contribuie la progresul

economic. Acest lucru se observă
peste tot în statele dezvoltate care
au multe zeci de ani de inițiativă
privată înaintea României. Înainte
de a deveni un gigant, de a avea
business de milioane sau miliarde
de euro, orice companie a început
cu ideea fondatorului, cu un vis al
acestuia pe care l-a pus în practică
la momentul potrivit, singur sau în
asociere. Cel mai bun exemplu al
zilelor noastre este UiPath,
unicornul românesc despre care
vuiește lumea în ultimele
săptămâni. Și-ar fi imaginat cineva
acum câțiva ani ce performanță
extraordinară va atinge acest start-
up? Totul a pornit de la visul lui
Daniel Dineș care a crezut cu tărie
în ideea lui. Aceeași filosofie este
valabilă și pentru Facebook,
Twitter, Amazon, etc. Mă bucur să
văd că, în ciuda tuturor
dificultăților cu care se confruntă,
de la infrastructură rutieră slabă și
până la modificări fiscale și
legislative peste noapte,
antreprenoriatul românesc se
dezvoltă, se consolidează. Este un
semnal că România se află pe
drumul bun, al economiei de piață.
Faptul că noua generație de
antreprenori începe din liceu sau
din facultate arată curaj și inovație,
arată determinare. 

România importă foarte multe medicamente veterinare, iar deficitul comercial pe această
zonă este undeva între 70 și 80%. De aceea, decizia de a produce pe plan local a fost una
firească. Ne propunem ca în a doua parte a anului să deschidem fabrica de medicamente de la
Iași, pentru care am semnat proiectul de finanțare din fonduri europene în urmă cu un an și
jumătate. Acum suntem în etapa de montare a echipamentelor și de recepție a lucrărilor și ne
dorim ca în cel mai scurt timp să demarăm producția. Investiția totală se ridică la 4,5 milioane
de euro, din fonduri proprii și fonduri UE. 

Al doilea proiect major pe care ne vom concentra în acest, pe lângă fabrică, este acest
marketplace inovativ de medicamente și produse veterinare, în care vom investi 
aproximativ 5 milioane de euro, vorbim tot de o finanțare europeană de 70% și 30% resurse
proprii. Platforma va pune în contact producătorul de medicamente, medicul veterinar 
și părinții de animale de companie și va fi lansată în primăvara anului 2022, 
conform planificării din proiect.
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Suntem un sector motor 
pentru economia locală
Interviu cu Julia Leferman, Director General, Asociaţiei Berarii României

Asociaţia Berarii României s-a înființat 
în anul 2004. Cât de mult a contat 
ca producătorii să aibă o voce unică,
care să le protejeze interesele?

De 17 ani, Asociația Berarii României
reprezintă vocea comună a industriei locale
de bere cu obiectivul de a sprijini
dezvoltarea unui sector durabil, de a
promova un mediu competițional
transparent, de a asigura un tratament egal
și corect în fața instituțiilor de reglementare
și de a educa consumatorii de bere cu privire
la beneficiile și consumul responsabil de
bere. 
Asociația noastră reunește nu doar
producători de bere, ci și furnizori de materii
prime agricole necesare producției și acest
lucru ne dă încredere că reprezentăm cu
profesionalism interesele membrilor noștri și
că avem o reprezentativitate importantă.
Începând din 2008, Berarii României au
devenit parte a marii familii a producătorilor
de bere europeni, reprezentați prin
organizația Berarii Europei, ceea ce ne
asigură o bună reprezentativitate și în
forurile europene de la Bruxelles.

Ce contribuție și valoare adăugată 
au producătorii de bere în economia
românească?

Sectorul berii contribuie la bugetul de stat
al României cu 530 de milioane de euro și
aduce peste 700 de milioane de euro
valoare adăugată în fiecare an. Evaziunea
fiscală pe lanțul de producție al berii este 0,
ceea ce ne plasează printre sectoarele
motor pentru economia locală.

Ce procent din ingredientele folosite 
de producători sunt fabricate în țara
noastră? Cum este situația în privința
ambalajelor și a accesoriilor necesare
servirii berii?

50% din ingredientele folosite în fabricarea
berii provin din agricultura locală. Un alt
important beneficiu economic pe care
sectorul local al berii îl aduce este că
acoperă 97% din consumul intern, ponderea
importului fiind extrem de redusă.
În ceea ce privește ambalajele, berarii locali
sunt permanent preocupați de inovații,
astfel încât acestea să fie cât mai
prietenoase cu mediul și reciclabile într-o
proporție cât mai mare.

Cum vedeți procesul de consolidare 
a culturilor de malț, orz și hamei?  

Suntem în dialog cu Ministerul Agriculturii
pentru încurajarea creșterii în România a
culturilor de hamei și orzoaică (orz de bere)
pentru că în prezent cererea nu este

complet acoperită și suntem nevoiți să
importăm diferența. Dar existența unei
cereri de materii prime din partea industriei
de bere creează oportunități pentru
fermieri să producă mai mult. Este esențială
încurajarea extinderii suprafețelor pentru
culturile de hamei de la 270 ha la 600 ha,
pentru a acoperi într-o proporție cât mai
mare din producție locală necesarul de
hamei pentru fabricarea berii și un program
de producere a butașilor de hamei. De
asemenea, este important să încurajăm
proprietarii de teren să cultive în altă parte
alte culturi, astfel încât cultivatorii de hamei
să își realizeze culturile acolo unde există
deja instalații pentru hamei. Acestea
presupun investiții mari și este nesustenabil
ca acestea să fie făcute pe terenuri virgine,
mai ales atâta vreme cât există instalații
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dedicate culturilor de hamei pe alte
terenuri.
Încurajăm direcționarea de fonduri
europene către investiții private mici și
mijlocii, prin care fermierii să poată înființa
stații de compost. Din culturile de hamei se
folosesc în industria berii doar conurile,
reprezentând 10% din ceea ce se
recoltează. Restul este reziduu care ar
trebui să devină îngrășământ organic prin
procesare. De aceea, susținem accesul
fermierilor la aceste linii de finanțare,
pentru a contribui la reducerea decalajului
față de fermele din Franța și Germania,
unde reziduurile vegetale sunt folosite în
totalitate ca îngrășământ natural.

În ultimii ani s-au deschis mai multe
micro-berării. Cât de greu este 
pentru micii producători să-și găsească
o nișă pe această piață?

Ca orice produs „craft”, berea artizanală este
prin definiție un produs de nișă, original,
oferă o gamă diversă de produse de calitate,
este bogat în arome și are un target selectat.
Este foarte pretabilă consumului în hoReCa,
de aceea, în ultimii ani, mai ales înainte de
pandemie, parteneriatele între baruri,
restaurante și microberari au avut un succes
extraordinar. De aici și numărul de
microberării care au crescut de la an la an în
România, urmând trendul global.
Chiar și pe parcursul anului trecut, în ciuda
închiderii parțiale sau totale hoReCa, s-au
deschis 18 microberării, față de 12 în 2019.
Mulți microberari s-au reorientat de altfel în
2020, listându-se în retail. Oferta de bere la
comercianți a crescut spectaculos anul trecut,
ceea ce nu poate decât să ne bucure.
Segment craft încurajează creativitatea și
stimulează concurența, obligând toți berarii,
mici și mari să inoveze, astfel încât să atragă
segmente diferite de consumatori, cu gusturi
din ce în ce mai sofisticate.

Cum vă implicați în dezvoltarea 
și implementarea unui sistem care 
să stimuleze colectarea și reciclarea
ambalajelor de băuturi de unică
folosință?

Implementarea sistemului garanție -
returnare, prin care consumatorii vor plăti o
garanţie pentru ambalajele de băuturi pe

care o vor recupera atunci când returnează
ambalajele folosite, va duce la creșterea
gradului de colectare și reciclare și va
permite țării noastre să atingă țintele UE de
colectare pentru ambalajele de băuturi din
plastic de unică folosință - de 77% până în
2025 și de 90% până în 2029.
Împreună cu producătorii din industria
băuturilor răcoritoare, am creat Alianța
Producătorilor de Băuturi, o inițiativă
privată, pentru a ajuta la implementarea
acestui sistem în România. Colaborarea
strânsă între toate părțile implicate este
vitală pentru a ne asigura că România va
avea un sistem eficient pentru colectarea și
reciclarea ambalajelor primare de băuturi. 
Noi, prin Alianța Producătorilor de Băuturi
din România, din care fac parte Asociația
Berarii României și Asociația Națională
pentru Băuturi Răcoritoare, am fost în
dialog permanent cu Ministerul Mediului în
ultimii doi ani pentru implementarea cât
mai rapidă a sistemului garanție-returnare
în țara noastră, sistem pe care, bineînțeles,
îl vom susține și financiar, alături de ceilalți
parteneri implicați în implementarea lui.

Cine ar trebui să facă mai multe
campanii de conștientizare 
și de informare asupra modalităților 
în care putem colecta și recicla 
corect ambalajele?

Trecerea la economia circulară este
prioritatea industriei de bere. Și sperăm ca
aceasta să devină o prioritate și pentru
cetățeni. Prin implementarea garanției
pentru ambalajele de unică folosință de
băuturi, sperăm să limităm aruncarea în
natură, la întâmplare, a ambalajelor, fie ele
din sticlă, plastic sau aluminiu. Iar aceasta va
însemna un mediu mai curat și mai sănătos
pentru noi toți.
De aceea, avem nevoie de o schimbare de
mentalități în ceea ce privește colectarea și
reciclarea. La acest capitol avem cea mai
mare nevoie de educație, de campanii de
conștientizare și de informare asupra
modalităților în care putem colecta și recicla
corect ambalajele. 
Noi, producătorii de băuturi din România, ne-
am angajat să susținem derularea acestor
campanii și sperăm să ni se alăture și
celelalte părți implicate în acest sistem
complex. 

Cum percepeți nivelul de fiscalitate 
în industria berii?

Un studiu realizat în 2019 de Institutul
Național de Cercetări Economice “Costin
C. Kirițescu” din cadrul Academiei Române
a arătat că există diferenţe între nivelul
fiscalității pe ansamblul economiei
naţionale şi cel din sectorul industriei de
bere. În perioada 2016-2018, deși
impactul relaxării fiscale la nivelul
economiei naționale s-a resimțit și în
sectorul producției de bere, presiunea
fiscală asupra producătorilor din sector a
rămas la un nivel ridicat, de peste 3 ori
mai mare decât în cazul economiei în
general. În perioada 2010-2018, accizele
colectate din producţia de bere au fost de
aproximativ 8 ori mai mari decât la nivelul
economiei în total, iar TVA colectată a fost
de peste două ori mai mare. 
Analiza pe sursele de proveniență a

evidențiat o asimetrie structurală majoră,
în perioada 2010 - 2018, cota sectorului
bere în totalul accizelor încasate din
vânzarea de alcool etilic, vinuri spumoase,
băuturi fermentate și bere situându-se
permanent peste 50%, în unii ani depășind
60%, această cotă situându-se, de departe,
la cel mai înalt nivel comparativ cu cele
înregistrate în alte 10 state UE, în condiții
de comparabilitate a sistemului de
accizare și de similaritate a tiparului de
consum.

Ați fost realeasă ca reprezentant 
al regiunii Central și Est Europene în
Comitetul Executiv al Asociatiei Berarii
Europei? Ce reprezintă acest lucru
pentru dumneavoastră?

Sigur că această poziție mă onorează.
Faptul că asociațiile naționale din cele 8
state din regiunea noastră - Bulgaria, Cehia,
Croația, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia
și Ungaria - m-au reales pentru al doilea
mandat consecutiv confirmă încrederea
acestora că voi reprezenta corect
obiectivele noastre comune în cadrul
Berarilor Europei, mai ales în perioada
dificilă pe care o traversăm. Este o piață cu
multe provocări, în care consumul de bere
diferă de la ţară la ţară, în care Polonia şi
Cehia ocupă primele locuri, iar România
ocupă poziţia a opta. 
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Nu te lăsa furat de lucrurile de
suprafață, dacă vrei să te dezvolți
Interviu cu Dana GRUIA DUFAUT, 
Avocat Fondator, Cabinet de Avocat GRUIA DUFAUT

În curând veți aniversa 30 de ani de când
ați fondat Cabinetul de Avocat GRUIA
DUFAUT. Care sunt cele mai importante
repere în activitatea Cabinetului? 

Când am început să practic avocatura de
business în Franța, la sfârșitul anilor ’80, nu
mă gândeam că îmi voi contura identitatea
profesională în Romania. În 1991, am fost
contactată de o mare firmă franceză,
grupul Colas, să o asist în cadrul procesului
de pătrundere pe piața românească și în
iunie 1991 cream o societate mixtă, care
există și astăzi în piață. Am acceptat
această invitație ca pe o provocare
profesională și ca pe o oportunitate de a
vedea, ca profesionist în domeniul juridic,
cum începeau să se schimbe lucrurile în
România pe care eu o părăsisem de la o
vârstă fragedă.
A fost nu doar o misiune dusă la bun sfârșit
pentru un client important, ci și o
experiență care mi-a deschis un orizont
neașteptat ca avocat de afaceri francez de
origine română și care m-a pregătit pentru
tot ceea ce a urmat: deschiderea unui birou
permanent la București, în afara celui de la
Paris, recrutarea unei echipe de avocați
tineri, români și francofoni, înscrierea mea
și în Baroul București, extinderea și
diversificarea clientelei și a ariilor de
practică, atât în partea de consultanță, cât
și în cea de litigii.
În iunie 2021, sărbătoresc cei mai frumoși
30 de ani de activitate din cariera mea
profesională. Am pornit la drum oferind
ceva diferit în piața serviciilor juridice, iar
timpul mi-a dovedit că alegerea a fost una
corectă. Chiar și acum, modelul francez de
business ne diferențiază în piață. Ne
menținem un puternic filon francofon, în
sensul că franceza este folosită în cabinet la
aceași intensitate cu româna, chiar dacă în
ultimii ani ne-am diversificat clientela,

dincolo de aria francofonă. Nu suntem o
firmă mare și nici nu am dorit să ajungem
la peste 20 – 30 de avocați, dar avem
practica unui cabinet de talie internațională
și oferim servicii customizate pe nevoile
fiecărui client în parte.

Cum a evoluat piața avocaturii și
societatea românească în această
perioadă? Cum vă explicați că încă 
mai există nostalgici după dictatura
comunistă?

Piața avocaturii de business reacționează în
mod direct la schimbările din mediul
economic și la evoluțiile din domeniul
tehnologiei. Transformările care s-au produs
în domeniul nostru de activitate au fost la
fel de spectaculoase ca și cele din societate.
Să nu uităm că înainte de 90 nu puteam
vorbi de avocați de afaceri în România.
Practic, ceea ce s-a clădit în Europa
occidentală în ultimii 50-100 de ani, în
România s-a dezvoltat în ultimii 30 de ani.
Drumul nu este nici pe departe unul lin,
pentru că pe lângă competiția din cadrul
profesiei, firmele de avocatură din România
se confruntă cu provocările inerente
globalizării: expansiunea marilor firme
internaționale, delocalizarea serviciilor,
dezvoltarea noilor jucători din ce în ce mai
eficienți și greu de eludat: legaltech-urile. 
La nivel de societate vorbim de același ritm
accelerat al schimbărilor. Din păcate, în
acest caz, multe din transformările trăite în
ultimele trei decenii au fost prost gestionate
de establishment-ul politic, astfel că
beneficiile trecerii de la un regim comunist
la unul democratic, de la o economie
centralizată la una de piață, nu au fost
resimțite la nivelul multor categorii socio-
profesionale. Persistența unei « nostalgii
comuniste » este tocmai unul din « costurile
» plătite de România pentru proasta

gestionare a tranziției, alături de rata
alarmantă a emigrației tinerilor talente sau
de dispariția unor industrii care ar fi putut
reprezenta un atu în competiția economică
mondială.

Din ce sectoare economice provin
clienții dumneavoastră? Cum a evoluat
numărul de dosare / tranzacții și gradul
lor de complexitate?

De-a lungul anilor, printre clienții noștri s-au
numărat companii din Franța și din spațiul
european care au investit în România în
diverse sectoare, de la industria auto,
industria prelucrătoare, industria IT,
energie, infrastructură, până la servicii și
agribusiness. În egală măsură, acordăm
servicii juridice unui număr semnificativ de
firme românești, unele dintre ele listate în
topul celor mai dinamice companii locale.
Noi am crescut odată cu acești clienți, iar
ariile de practică le-am diversificat în funcție
de nevoile lor, chiar dacă principalul filon al
activității noastre îl constituie serviciile de
consultanță în zona de fuziuni și achiziții,
investiții greenfield, achiziții publice și drept
societar.
Dacă la începutul activității în România
interveneam destul de mult în operațiuni de
joint-venture și privatizare, în special după
aderarea la UE am avut o creștere
semnificativă a volumului de servicii oferite
în domenii precum: dreptul fiscal, dreptul
muncii, concurență, drept european, drept
imobiliar, energie sau litigii și arbitraj
comercial. 
Avocații trăiesc la intersecția provocărilor
din mediul socio-economic și legislativ, dar
și a celor pe care le ridică fiecare proiect
adus de client. zilnic ne adaptam, în funcție
de nevoile lor, dar, mai ales, încercăm să
anticipăm care vor fi aceste nevoi și să fim
cu un pas înaintea altora.
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Cum percepeţi apetitul investiţional al
companiilor asistate, în aceste vremuri
tumultoase, marcate de pandemie?

Pandemia a determinat o contracție
variabilă a activității în rândul firmelor. Pe
cale de consecință și apetitul investițional a
fost diferit, în funcție de sectorul de
activitate al fiecărei companii. În timp ce
unii dintre clienți au fost obligați să își
închidă activitatea timp de mai multe luni și
să apeleze la diversele forme de susținere
oferite de Stat, alții au continuat să
investească și să se extindă. Proiecte au fost
destul de multe, dar amploarea lor a fost
semnificativ mai mică. 
Inovația acestei perioade, dacă putem
spune așa, a fost că toți și-au redefinit
strategiile operaționale și de expansiune, fie
optând pentru o restructurare a
activităților, fie pentru o dezvoltare
organică. 
Cel mai important însă, în opinia mea, este

că apetitul investițional a reapărut, iar de la
începutul acestui an avem semnale destul de
bune, chiar dacă nu putem spera foarte
rapid  la o revenire la nivelul anului 2018 sau
chiar 2019, dar ne menținem optimismul.

Sunteți o prezenţă marcantă a
comunităţii de afaceri franceze 
din țara noastră, fiind membru în board-
ul Camerei de Comerţ Franceze în
România, dar și consilier al francezilor
din străinătate pentru 
România–Republica Moldova. 
Care credeți că sunt valorile societății 
și economiei franceze pe care ar trebui
să le îmbrățișăm și noi?

Fac parte din mai multe comunități ale
oamenilor de afaceri, inclusiv cea franceză,
și implicit am acces la multe resurse. Nu aș
vrea să spun că România trebuie să
îmbrățișeze valorile unei societăți anume.
Totuși, România trebuie să îmbrățișeze pe

deplin valorile societății democratice, ale
statului de drept, să îmbrățișeze valori
europene, ceea ce numim în general
conceptul de economie a bunăstării, care se
bazează pe principiul că bunăstarea
oamenilor este o valoare în sine, care este
de o importanță vitală, atât pentru
creșterea economică, cât și pentru
creșterea productivității, pentru
promovarea învățării continue și pentru
sustenabilitatea afacerilor.
În fine, dacă este să spun câte ceva despre
Franța, atunci aș menționa că este a șaptea
putere economică mondială, a patra putere
exportatoare din lume, este în top 10 țări
sursă de investiții străine directe și este în
topul țărilor care investesc masiv în
educație și formare profesională. Economia
franceză se sprijină pe firme transnaționale
puternice din domeniul serviciilor (precum
Société Générale sau Credit Agricole),
energie - cu firmele Total sau Engie
prezente și în România, construcții de
mașini (Renault și PSA), industria luxului
(LVMh și Dior), cosmetică (L’Oréal), retail
(vezi Carrefour) și exemplele pot continua.
Trebuie și noi, deci, în România, să investim
masiv în educație și formare profesională,
pentru a păstra pe teritoriul țării acest
argint viu care sunt tinerii talentați și bine
formați, care pot aduce acel salt dorit în
dezvoltarea societății.

Cum apreciați nivelul actual al fiscalității
din țara noastră? Cum apreciați
schimbările recente aduse legislației si
care considerați că sunt zonele unde ar
trebui să se intervină în continuare?

Pentru firmele străine care investesc în
România, fiscalitatea locală reprezintă în
continuare un atu, dar subiectul în sine al
fiscalității rămâne unul de dezbătut.
Modificările aduse Codului fiscal și Codului
de procedură fiscală, unele dintre ele
îndelung așteptate de mediul de afaceri, au
avut rolul de a oferi o gură de oxigen
firmelor. De exemplu, consolidarea fiscală
reprezintă, în opinia mea, una dintre cele
mai importante măsuri, pentru că le va
permite societăților din același grup fiscal să
compenseze profiturile cu pierderile,
urmând să plătească impozit doar pe
diferență. Faptul că pierderile fiscale vor
putea fi recuperate mai repede din
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profiturile altor societăți din grup va evita
situații de genul celor cunoscute, când
pierderile expirau pentru că nu puteau fi
utilizate într-o perioadă de 7 ani de acele
firme. 
Un lucru bun a fost inclusiv decizia de a nu
se renunța la cota unică de impozitare de
16% sau, în alt registru, accelerarea
procesului de digitalizare a serviciilor
publice în zona fiscală. Să nu uităm că peste
80% din companii consideră utilă existența
unui singur sistem electronic care să le
permită efectuarea tuturor operațiunilor și
extinderea sistemului de comunicare a
documentelor exclusiv pe cale electronică. 
La nivel legislativ este în continuare de
lucru, sunt nu doar de adoptat și alte măsuri
fiscale, dar de asemenea trebuie eliminate
distorsiunile actuale și tot felul de exceptări
greu de pus în practică.

Ati evocat subiectul digitalizării. 
Cât de mult ar contribui la celeritatea
proceselor informatizarea instanțelor 
de judecată?

Semnificativ! Informatizarea ar permite în
primul rând o comunicare mai rapidă între
participanții la actul de justiție, adică
avocați, justițiabili și instanța de judecată.
Ar diminua însă și numărul mare de amânari
ale cauzelor aflate pe rolul instanțelor, ar
susține respectarea termenelor impuse de
instanțele de judecată. 
Per total, informatizarea – care este un fapt
în majoritatea statelor membre ale UE - ar
eficientiza procedurile judiciare pentru
soluționarea cauzelor într-un termen
rezonabil. Ușor - ușor încep să se miște
lucrurile și în România, dar ritmul este în
continuare nesatisfăcător. 

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

Probabil va exista o creștere a numărului de
societăți care vor solicita deschiderea
procedurii insolvenței sau vor face apel la
procedurile de prevenire a procedurii
insolvenței, cum este procedura
concordatului preventiv, în speranța că vor

putea încheia un acord cu creditorii pentru
amânarea sau eșalonarea datoriilor. 
Anticipez că vor fi puse în situația de a face
apel la aceste proceduri în special firmele
care activează în domeniile lovite puternic
de restricțiile impuse de Stat pentru a ține
sub control pandemia de COVID -19, cum a
fi sectorul hORECA, cel al organizării de
evenimente, turism, dar și domeniile de
activitate conexe.

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

Cabinetul are o bună vizibilitate în
comunitatea de business, în special cea
francofonă, iar aceasta se datorează în
primul rând echipei de avocați, care au o
bună pregătire teoretică și practică și care
au fost implicați în numeroase tranzacții din
diverse sectoare. Această experiență ne
oferă suficiente resurse pentru a face față și
în viitor cerințelor din piață. 
Unul dintre principalele planuri de viitor
privește chiar consolidarea ariilor de
practică. Ne vom concentra în continuare
pe activitățile de M&A, achiziții publice,
proiecte greenfield, drept imobiliar, însă
vom consolida competențele și serviciile în
domeniul dreptului noilor tehnologii, GDPR
& data protection. Deja două dintre
avocatele noastre dețin o certificare
internațională în materie de GDPR, ceea ce
ne permite să oferim servicii la cel mai înalt
nivel.
Toate planurile de viitor au însă legătură cu
nevoile clienților și cu evoluțiile din piață.
Prin felul în care funcționăm, avem
avantajul că ne putem dezvolta în
circumstanțe schimbătoare și în condiții de
imprevizibilitate, iar caracterul nostru
distinctiv vine din felul în care combinăm
aceste trei resorturi interne: focalizare,
inovație, putere de acțiune.

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

România rămâne o țară favorabilă
investițiilor străine, datorită dimensiunii
pieței, fiscalității, dar și facilităților acordate
investitorilor. În plus, legislația internă este

compatibilă cu normele europene, astfel că
orice investiție este în siguranță aici,
dreptul proprietății este respectat, ca și
libera circulație a capitalurilor. 
Cred că, în continuare, România are de
oferit cel mai mult în această zonă a
Europei, dar autoritățile trebuie nu doar să
demareze cât mai rapid investiții de mare
anvergură cu rol propagator în economie, ci
și să le ducă la bun sfârșit în condiții
optime, oferind transparență și condiții
egale concurențiale companiilor. 
De asemenea, România trebuie să profite
de noua orientare a investitorilor străini
europeni determinată de pandemia de
Covid-19 de transfer al activităților din zona
asiatică în țările Europei Centrale și de Est.
Aici sunt de așteptat pași concreți și cred că
ne dorim cu toții să asistăm la noi mari
investiții de genul Renault sau Ford și în
alte sectoare de activitate.

Ce mesaj aveți pentru cititorii 
publicației Club Antreprenor?

De-a lungul timpului am avut ocazia să
lucrez cu foarte mulți antreprenori, șefi de
companii sau directori, de la cele mai mari
grupuri și societăți, până la start-up-uri din
România, Franța și nu numai. Cei mai mulți
au venit la mine cu o idee de afacere sau cu
o cauză de soluționat, cu un proiect de
afaceri de realizat. Tuturor am încercat să
le ofer soluțiile potrivite pentru ei, dar
pentru a face asta am încercat, în primul
rând, să le înțeleg afacerea, modul în care
ei vedeau lucrurile. Nu de puține ori am
simțit că unii dintre ei cer imposibilul, însă,
în același timp, știam că nu există situație
fără ieșire. 
Cea mai importantă lecție pe care am
învățat-o în acești 30 de ani este că nu
trebuie să te lași furat de lucrurile de
suprafață, dacă vrei să te dezvolți. Trebuie
să îți fixezi întotdeauna standarde înalte și
obiective ambițioase pentru a avea pentru
ce să lupți. În nicio situație nu trebuie să te
oprești sau să dai înapoi, trebuie să te
antrenezi să anticipezi și să fi mereu cu un
pas înainte. Iar dacă, în final, rămâi
credincios valorilor pe care le împărtășești,
nu pierzi niciodată. Și, ca să-l parafrazez pe
Winston Churchill, aș spune că „trăim din
ce primim, dar ne creăm viața și business-ul
din ceea ce oferim”.
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Ambiția noastră este să devenim
principala platformă de digitalizare
a reciclării din Europa
Interviu cu Bogdan Andronache, co-fondator EcoTree

EcoTree este un serviciu online care
aduce împreună generatorii de deșeuri 
și firmele de colectare sau de reciclare.
Cum funcționează exact acestă
platformă? 

EcoTree este prima platforma online care
aduce în același loc generatorii și colectorii
de deșeuri cu scopul de a crește rata de
reciclare în România și de a îmbunătăți
acest proces. În ceea ce privește modul de
funcționare, întregul proces se parcurge în
trei pași simpli și rapizi prin care utilizatorul
intră pe site-ul www.ecotree.ro, își creează
un cont, apoi, în funcție de ceea ce
urmărește, fie plasează o comandă, fie
caută furnizori. 

Cum s-a născut conceptul EcoTree? 
Ați avut un model din alte state? 
Cât timp a durat de la germenii ideii 
până la lansarea proiectului?

Povestea EcoTree a început în 2017 și a
pornit de la o discuție amicală. În anii ce au
urmat, împreună cu Marius Cîrstea,
Alexandru Petrescu și Dan Simota, am
crescut această idee și am transformat-o
într-un start-up de care ne-am ocupat în
timpul liber în condițiile în care fiecare
dintre noi avea un alt job în domenii
diferite. În 2020, din momentul în care am
reușit să obținem o finanțare importantă,
am accelerat întregul proces și am reușit să
creăm o platformă viabilă, care urmează

principiile implementate de platforme de
ride-sharing sau food delivery, dar pe
domeniul economiei circulare. 

Aveți o abordare similară cu a
companiilor de ride-sharing, rezervări
hoeliere sau food delivery, fiind un
agregator de cerere și ofertă. 
Cum se poate înregistra o companie, 
un ONG sau o instituție publică?

Într-adevăr, EcoTree este un agregator de
cerere și ofertă, având o abordare similară
cu a companiilor de ride-sharing, rezervări
hoteliere sau food delivery. Orice entitate
juridică, indiferent că e firmă, organizație
sau instituție publică, poate accesa site-ul.
Își creează un cont de companie
generatoare de deșeuri, înregistrează datele
și, dacă nu are soluții de reciclare, intră în
contact cu noi. În plus, platforma oferă un
cadru pentru licitații speciale, digitalizând,
totodată, procesele de reciclare și depunere
a documentației legale necesare.

Care sunt beneficiile colectorilor 
și generatorilor de deșeuri care aderă 
la rețeaua voastră?

Ceea ce ne-am propus noi de la bun început
a fost să accelerăm procesele de colectare
şi reciclare a deşeurilor, indiferent de tipul
lor, de cantitate sau de provenienţă. Practic,
în platformă, generatorii cu nevoi de
reciclare pot identifica mai ușor furnizori:
firme de colectare, reciclatori, centre de
sortare a deșeurilor etc., în așa fel încât să
găsească cea mai potrivită soluție pentru
compania lor și pentru nevoile de
management al deșeurilor pe care le au.



75mai 2021  l

C
LU

B A
N

TREPREN
O

R

Operațiunile de reciclare devin mai
eficiente și mai rapide. Pentru
colectori avantajul este acela că,
fiind parte a unui marketplace, pot
accesa un număr mare de clienți.

Ați reușit să obțineți o finanțare
de la Sparking Capital, în calitate
de Lead Investor, în parteneriat 
cu platforma de crowdfunding
Seed Blink. Ce investiții ați făcut
ulterior?

Fondul românesc Sparking Capital, în
parteneriat cu platforma de
crowdfunding Seed Blink ne-a oferit
o finanțare de 215.000 euro și avem
doar cuvinte de mulțumire pentru că
au crezut în acest proiect și au decis
să investească în start-up-ul nostru.
Datorită lor, am putut să facem un
pas uriaș în direcția dorită și anume
aceea de a crea un business
sustenabil. Ne-am concentrat foarte
mult pe dezvoltarea platformei
online, precum și pe implementarea
primelor proiecte-pilot. 

Ce echipamente și resurse IT&C
folosiți?

People first – acesta este crezul
nostru, pentru că oamenii din echipa
EcoTree și colaboratorii externi
reprezintă cea mai importantă

resursă pe care o avem. Așadar,
înainte de a vorbi despre
echipamente IT&C, ne bazăm pe
mințile sclipitoare ale
programatorilor din echipa tehnică. E
un exemplu pozitiv despre cum
funcționează externalizarea unor
servicii. Și, ca o paralelă, putem
spune că așa cum noi apelăm la
specialiști din afara organizației
pentru soluțiile hardware, le
recomandăm companiilor care
generează deșeuri să lase în grija
unor experți precum EcoTree să le
gestioneze procesele de reciclare.  

Cum apreciați calitatea 
și claritatea legislației actuale
care reglementează sectorul
deșeurilor?

Mai e mult până departe pentru că,
deși legislația suferă modificări
periodic și îi sunt aduse îmbunătățiri,
cadrul general este încă neclar și, pe
alocuri, neadaptat la contextul
actual. Totuși, sunt și lucruri care,
odată puse în mișcare, aduc
rezultatele mult așteptate de
comunitatea de business. De pildă, în
urma unei adrese oficiale înaintate la
Ministerul Mediului, autoritățile de
resort au anunțat că nu este
obligatoriu ca documentele depuse
de companiile care reciclează deșeuri

să poarte ștampilă. E un exemplu
privind simplificarea procesului
birocratic din domeniu, având drept
consecințe pentru firme reducerea
costurilor operaționale. 

Ce tipuri de abonamente aveți?
Care sunt costurile utilizării
platformei EcoTree?

Pragurile tarifare sunt calculate în
funcție de cantitatea de deșeuri și
numărul de comenzi pe care
companiile le au. Astfel, costurile
sunt zero pentru cele care generează
sub o tonă de deșeuri și ajung până
la 179 de euro în cazul companiilor
foarte mari, cu nevoi direct
proporționale. 

Cum apreciați că sunt sprĳiniți
tinerii antreprenori din România?

Credem că întotdeaună este loc de
mai bine dacă ne referim la sprijinul
pe care îl oferă autoritățile publice.
Noi am avut șansa de a primi deja o
investiție importantă, dar ne dorim
să accelerăm procesul de dezvoltare
pentru că avem planuri foarte
ambițioase și de aceea suntem în
continuare în căutare de fonduri
pentru a ne atinge obiectivele. 

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

Credem că digitalizarea înseamnă un
viitor mai bun pentru toți: și pentru
noi, și pentru mediu. Înseamnă
eficientizarea resurselor financiare și
de timp alocate în prezent unor
operațiuni greoaie. Înseamnă
transparență și debirocratizare. Prin
urmare, ne dorim să fim parte din
soluțiile pentru digitalizarea
României. Iar ambiția noastră este să
devenim principala platformă de
digitalizare a reciclării din Europa, nu
doar din țară, și să putem gestiona
cel puțin 50% din nevoile de
reciclare ale marilor companii
naționale și internaționale.  

Fondul românesc
Sparking Capital,
în parteneriat cu
platforma de
crowdfunding
Seed Blink ne-a
oferit o finanțare
de 215.000 euro și
avem doar cuvinte
de mulțumire
pentru că au
crezut în acest
proiect și au decis
să investească în
start-up-ul nostru. 
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Am remarcat o evoluție uriașă 
în industria vinului din România
Interviu cu Fiorenzo Rista, oenolog și acționar, Crama Viile Metamorfosis

Compania vITIS METAMORFOSIS 
a fost fondată în 26 aprilie 2002. Ce
particularități are industria vinului din
Italia și cum credeți că a evoluat acest
segment de piață în țara noastră?

Așa este! Am studiat viticultura în Italia, 
iar în 1998 am luat hotărârea să vin în
România. Prin urmare, nu pot spune cum a
evoluat industria vinului în Italia, însă am
remarcat o evoluție uriașă în România. Am
fost încântat încă din prima clipă de
podgoriile din România și m-am îndrăgostit
de zona Dealu Mare, unde există un terroir
ideal pentru cultura viței de vie.
Primele două firme care au schimbat radical
industria vinului din România au fost
Vinarte și S.E.R.V.E. În 2007, după intrarea
României în Uniunea Europeană au apărut
mulți investitori în toate podgoriile din
România, care au urmat exemplul celor
două crame și cu ajutorul fondurilor
europene au investit masiv în acest

domeniu. Viticultura în România a fost o
provocare, dar și o curiozitate pentru mulți
investitori străini în ultimii ani.
În prezent, vinurile din România se aproprie
de vinurile Europei și de vinurile din Lumea
Nouă.

Promovați soiurile autohtone și o
viticultură sustenabilă. Aveți viile în
podgoria Dealu Mare din județul
Prahova. Care au fost cei mai buni ani
din punctul de vedere al producției 
și al vânzării?

Da, promovăm soiurile autohtone, în special
Fetească Regală, Fetească Albă, Tămâioasă
Românească, Fetească Neagră și Negru de
Drăgășani.
Ca ani de recoltă, din ‘98 încoace, au fost
excepționali 2001, 2009, 2013, 2016, 2019
(deși Dealu Mare a fost afectat de grindină,
doar cantitativ, nu și calitativ) și 2020, dar și
toți ceilalți, în afară de 2014, au fost ani buni. 

Din punct de vedere al vânzării, din anul
2016 până în prezent a fost o creștere, cu
vârful atins în anul 2019.

De unde vă procurați 
echipamentele necesare pentru 
cules și vinificație?

Echipamentele necesare pentru cules și
vinificație le procurăm din Italia, Bulgaria și
România.

Ce investiții presupune dezvoltarea 
unei mărci noi de vin?

Foarte multe. De la pământ până în
frigiderul celor care îți vor alege marca.

Care sunt cele mai mari provocări 
în domeniul în care activați?

Vremea, vremurile, oamenii lor, oamenii
noștri, berea, pandemia, schimbarea
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dinamicii sociale, a obiceiurilor de
consum, mentalitățile, șamd.

Cum reușiți să încheiați noi
parteneriate? Care sunt metodele
prin care vă promovați?

Ciclul de vânzare în industria vinului
este relativ lung, depinde de canalul
de vânzare, presupune mai multe
etape, căci este vorba de încredere,
în final. Fie a partenerilor de afaceri,
fie a consumatorilor în vinuri. Iar ca
să ai încredere, trebuie să știi/să afli
ceva despre ele. Iar ca să afli ceva
despre ele, trebuie să construiești
contextul în care oamenii să te
cunoască. 
Metodele prin care ne promovăm
sunt cele pe care le folosesc și colegii
noștri din industrie și cele pe care ne
permitem să le accesăm. Însă dintre
toate, noi credem că una se ridică
deasupra celorlalte ca importanță, și
anume vizita la cramă. Nouă ne place
să fim gazde și abia așteptăm să ne
întâlnim oaspeții. Căci nu există
niciun alt context în care un
producător să fie mai bine cunoscut
decât la el acasă. 

Ce segment de vânzare credeți 
că are mai mare potențial de
creștere? vinul comercializat 
prin HoReCA, cel vândut în marile
rețele comerciale sau cel prin
magazinul online propriu?

B2C (business-to-consumer) în orice
formă. Oamenii își cumpără vinul
pentru acasă din retail, mai rar 
dintr-un restaurant. Așadar, 
orice „route to market” care bifează
B2C va crește. 

Cum credeți că va evolua prețul
vinului în perioada următoare?

Foarte deschis vă spun că nu am
nicio idee. Totul va fi reglat de cerere
și ofertă. Dacă iau în considerare
dinamica actuală a pieței, ar trebui
să afirm că prețurile vor crește. Dacă
iau în considerare diminuarea cererii,
schimbarea radicală a obiceiurilor de

consum, afirmația ar fi opusă.
Rămâne să descoperim împreună! 

Lumea în care trăim se
transformă rapid. Piața se
schimbă, la fel și cerințele. Cum
faceți să fiți mereu la zi cu toate
tendințele?

Așa este! Totul se schimbă cu o
viteză uluitoare, mai ales dacă ar fi
să comparăm mediul actual de
afaceri cu cel din urmă cu acum 20
de ani. Nu suntem mereu la zi cu
toate tendințele, asta îmi este cât se
poate de clar. Mai ales că, în această
industrie, orice schimbare îți dorești
să faci în legătură cu vinurile, ea va
prinde viață în minimum 2 ani. Nu
poți grăbi natura, nu poți schimba
cursul vieții viei astfel încât mâine
dimineață să ai altceva în sticlă.

Cum apreciați concurența din
această industrie nobilă? Ce vă
diferențiază de competitori?

Cred că putem progresa cu toții
dacă vine vorba de concurență și am
putea, cred eu, să ducem lucrurile
către ceea ce se numește „friendly
competition”. În final, lupta
industriei este pentru a atrage cât
mai mulți consumatori către această
lume frumoasă, însă prea puțin
cunoscută, încă. 
Nu aș dori să vorbesc despre ceea
ce ne diferențiază, ci despre ceea ce
ne unește, despre lucrurile comune
– pasiunea, munca, multă muncă
nevăzută, lupta pentru a crește
calitatea vinurilor românești, lupta
pentru a le expune și a le promova
la adevărata lor valoare, mai ales pe
piețele externe. 

Oamenii își
cumpără vinul
pentru acasă din
retail, mai rar
dintr-un
restaurant. 
Așadar, orice 
„route to market”
care bifează B2C 
va crește.
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Atria Urban Resort - 
o simfonie arhitecturală
Interviu cu Liviu Lepădatu, CEO, Cityring Property 
și Dezvoltator al Ansamblului rezidențial Atria Urban Resort, 
împreună cu Evergent Investments

Sunteți antreprenor de la începutul
anilor ‘90, activând inițial în sectorul
IT&C. Cum a fost trecerea în industria
imobiliară / construcții?

Activitatea în domeniul IT&C a fost de
formare, unde prin muncă susținută,
dedicație și seriozitate  am ajuns una dintre
cele mai mari firme de distribuție și rețelistică
B2B din România, cu parteneri precum
Microsoft, hP, Compaq, IBM, Cisco, Nortel
etc. și cu proiecte de anvergură. Având un
supply chain care acoperea întreaga lume,
sistemele și operațiunile companiilor din grup
au fost extrem de complicate. Cu birouri în
București, Constanța, zona Liberă Giurgiu și
Sofia, am avut parteneriate cu peste 60 de
furnizori și mai mult de 2.000 de clienți din
România și Bulgaria. 
Managementul departamentelor vânzări și
marketing, administrativ, financiar, tehnic și
operațional, precum și pregătirea personalului
atât de specializat într-un domeniu în continuă
schimbare, au fost o școală extraordinară, iar
corporațiile cu care am lucrat ne-au format la
un nivel de profesionalism greu de egalat.
În paralel, de-a lungul activității noastre, am
avut nevoi și în domeniul imobiliar, sedii de
birouri, hale industriale, construcții pe care 
le-am gestionat in house. Deși nu era
activitatea principală a firmei Tornado
Sistems, am avut mereu proiecte de natură
imobiliara în derulare și o echipă care se
ocupa de avize, proiectare și autorizații,
contractări, care relaționa cu autoritățile, cu
proiectanți, antreprenori și furnizori în
domeniul contrucțiilor.
Am fondat firma de consultanță Architected
Business Solutions în anul 2004, activitatea
firmei fiind consultanță multidisciplinară pe
business management și pe tehnologie - aici
menționăm modelarea  proceselor interne și

operaționale folosind platforma ARIS de la
IDS-Scheer și implementări de sisteme
informatice bazate pe platforma SAP livrate
pentru prima dată în România din cloud-ul
privat al firmei noastre. 
Așadar, trecerea în domeniul imobiliar pe
poziția de dezvoltator nu a fost o schimbare
”la 180 grade”, a fost o tranziție pentru care
am folosit experiența noastră de două decenii
în domenii specializate, fiecare disciplină
aducând plusvaloare acestui proiect
„flagship” în domeniul imobiliar - rezidențial.
Ca dezvoltator, joci rolul unui dirijor, iar
unisonul departamentelor devine o simfonie,
în cazul nostru, Atria Urban Resort. Reputația
noastră a dat o notă de încredere prin care
am realizat parteneriate precum cel cu
Evergent Investments, iar cu sprijinul Băncii
Transilvania și Garanti Bank am reușit să
schimbăm fața Sectorului 1 la intrarea
dinspre orașul Chitila.

Ce alte ansambluri rezidențiale ați
ridicat până să demarați proiectul Atria
Urban Resort? Care au fost cele mai
complexe lucrări derulate?

În trecut am construit, am reamenajat și am
reabilitat numeroase proiecte, printre care:
l Construcție și amenajări de spații

logistice de peste 10.000 mp, cu drumuri,
locuri de parcare, acces camioane în zona
Liberă Giurgiu și Șos. Chitilei.

l Construcție, recompartimentare și
amenajare clădire birouri P+4 în zona
Parcului Tei (Iridium Builing) cu o
suprafață de 2.400 mp, plus amenajările
exterioare aferente (locuri de parcare,
spații verzi etc.) 

l Construcția sau amenajarea a peste
10.000 de metri pătrați de birouri în
București (Strada Jiului, strada Oltețului,

Șoseaua Chitilei), Constanța (Strada
George Enescu, Bulevardul Tomis), 
zona Libera Giurgiu și Sofia (Strada
Industrialnaia).

l Consultanță de specialitate: modelare de
procese, project management
operațional și financiar pentru dezvoltări
rezidențiale mari, livrat inclusiv ca
serviciu în cadrul firmei Architected
Business Solutions.

Realizarea tuturor acestor proiecte a
constituit o bază solidă și necesară pentru
dezvoltarea proiectelor rezidențiale. 

Prin ce se distinge Atria Urban Resort?

Putem începe cu faptul că este un proiect
centrat pe client, iar succesul se datorează
atât master-planului de comunitate,
realizat cu proiectanți din Londra, cât și
arhitectului Silviu Mihăilescu, care a înțeles
viziunea noastră de a crea un resort urban,
dar și inginerului peisagist francez Nicolas
Triboi, care a creat un ecosistem, în care
fiecare fază are o curte interioară,
înconjurată de formele arhitecturale ale
ansamblului. 
Aceste elemente sunt balansate de un
buget bine gestionat de echipa noastră,
care se străduiește să livreze un ansamblu
multifamilial accesibil, de aceea suntem
considerați complexul cu raportul cel mai
corect calitate-preț din Sectorul 1. Fundația
poveștilor de succes o constituie însă
oamenii: numai echipele bine acordate,
alcătuite de profesioniști talentați și
dedicați - și aici revin la metafora orchestrei
-, ajung la performanță. Nu este loc de
improvizații, fiecare rol este definit și
fiecare își îndeplinește responsabilitatea cu
acuratețe și eleganță, pentru ca simfonia să
se închidă cu bis și cu aplauze.
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Cu ce furnizori de materiale de
construcții, echipamente și
accesorii colaborați? 

Lucrăm cu mulți furnizori de servicii
și produse, din țară sau din
străinătate, printre care:
Wienerberger, henkel-Ceresit, Ideal
Standard, Kludi, Viessman, Bosch,
Rehau, Salamander, Pinum,
LeGrand, Kermi, Schindler, Egger etc.

cum decurge parteneriatul cu
evergent investments (ex-siF
moldova)?

Apreciem parteneriatul nostru cu
EVERGENT Investments și
considerăm că este un succes. Avem
valori comune: performanță,
responsabilitate și inovație iar
interesul comun este să generăm
valoare pe termen lung, clienților și
acționarilor. De asemenea,
experiența noastră solidă pe piața
românească este un atu pentru
investitori și cumpărători, calitatea
tehnică și estetică a proiectului
nostru comun fiind determinante.
Atât strategia noastră cât și dorința
de a inova pentru clienții noștri sunt
obiective comune. Echipa de la
EVERGENT Investments a văzut
potențialul proiectului, l-a susținut și
a acordat încredere echipei noastre
de management, iar noi ne
îndeplinim misiunea asumată, aceea
de a construi la cele mai bune
standarde și pentru satisfacția
clienților și în beneficiul acționarilor.

Cine ar trebui să stimuleze
cultura construirii de calitate?

Am ajunge cu toții mult mai repede
la această țintă, dacă fiecare și-ar
seta acest obiectiv. Componentele
se împart în egală măsură între
autorități, cumpărători, dezvoltatori,
dar putem să facem extrapolări și să
ajungem până la profesori și
învățători. Începând de la cultivarea
frumosului în casă, trecând pe la
cadrele didactice, învățând despre
arhitectură, despre istorie, ajungând

la mentori și angajatori din domeniu
cu valori conduse de etică și de
estetică, depinzând și de o legislație
urbanistică și de o implementare
aliniată cu mediul înconjurător,
atunci ajungem să fim cu toții
responsabili pentru această
stimulare. 

cum apreciați termenele în care se
eliberează documentațiile de
urbanism în vederea obținerii
avizelor și autorizațiilor?

Este o întrebare care cere să judecăm
autoritățile responsabile. Odată cu
înțelegerea problemelor cu care ne
confruntăm cu toții și a vremurilor
dificile care sunt umbrite de restricții
și greutăți, vine și toleranța. Mulți au
avut probleme de sănătate, cu copii
acasă, cu școli și birouri închise, cu
limitări care nu puteau fi prevăzute.
Ne considerăm norocoși că nu am
avut faze pentru care să fie nevoie de
avizare în anul 2020-2021. Așteptăm
să vedem cum se vor reglementa în
viitorul apropiat, odată cu cea de-a
treia fază.

Aceste termene depind și de
autoritatea care eliberează avizul
necesar. Uneori lucrurile decurg
bine, alteori cu întârzieri iar pe
viitor ne așteptăm ca procesul să
se îngreuneze din cauza
directivelor europene care vor cere
ca noile construcții să folosească
surse de energie regenerabilă.
Pentru clădirile multifamiliale va fi
dificil, mai ales din cauza legislației
lipsite de norme de aplicare la
începutul anului – a lipsei bazei de
calcul.

Cum percepeți nivelul de
fiscalitate în industria
construcțiilor? Considerați că ar
mai fi nevoie de alte facilități?

Referitor la acest aspect, începând
cu anul 2019, prin OUG 114/2019,
domeniul construcțiilor beneficiază
de facilități fiscale la plata salariilor,
respectiv o reducere cu 3,75% a
contribuției de asigurări sociale (de
la 25% la 21,25%), exceptarea de la
plata contribuțiilor de asigurări
sociale de sănătate, precum și de la
plata impozitului pe venit (în cota de
10%). Aceste facilități au fost
însoțite de creșterea salariului
minim brut în acest sector la 3.000
de lei.
Aceasta este o măsură care
facilitează o creștere economică
sustenabilă a României, bazată pe
investiții, prin care sectorul
construcțiilor a fost declarat sector
prioritar, de importanță națională
pentru economia românească
pentru următorii 10 ani.
Considerăm că această măsură este
una benefică atât pentru stimularea
creșterii ecomonice, cât și pentru
crearea unui mediu competitiv și
atractiv, astfel încât salariații și liber
profesioniștii din domeniu să
rămână în țară.
Un alt aspect foarte important legat
de fiscalitate este creșterea pragului
de TVA de la 450.000 lei la 140.000
euro, măsură pe care care sperăm
să o vedem operațională începând
din 2022.

Am reușit să
schimbăm fața
Sectorului 1 la
intrarea dinspre
orașul Chitila.
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Antreprenoriatul digital 
în contextul actual: 
obstacole și reglementări
Articol de Simona Straton, business consultant

Multiplele combinații posibile dintre
tehnologie și antreprenoriat au dus la o
diversitate de fenomene cu caracteristici
semnificativ diferite și cu impact socio-
economic. 
În formele tradiționale de antreprenoriat,
decizia-cheie a antreprenorului era de a
alege dacă să urmărească licențierea
tehnologiei lor sau să se angajeze în
comercializarea completă a produsului lor,
iar acest lucru nu era deloc ușor. La
începutul carierei mele, făceam pentru
clienții mei antreprenori care doreau să își
popularizeze produsele, bannere în
programul Paint, newsletterele le realizam
într-un document txt, și printam flyere A4
cu imaginea produsului, câteva cuvinte
despre acesta și un număr de telefon pe
care le trimiteam prin poștă, după care
începea jocul așteptării unei reacții din
partea destinatarilor. Mergeam la
numeroase cursuri în străinătate pentru a
învăța noutăți din domeniu, printre care să
fac scripturi de telemarketing pentru a
putea promova un produs prin telefon și
pentru a ști ce informații să transmit
departamentului de call center, iar o
promovare diferită, la un alt nivel, era
considerată și partea cu înscrierea afacerilor
într-un director firmă.
Toate aceste metode erau greoaie, iar
convertirea acestora în vânzări necesita o
perioadă mare de timp.  
Introducerea de elemente digitale în
procesul de antreprenoriat dezvăluie, de
asemenea, o parte pozitivă pentru
antreprenori. De exemplu, aspectele
digitale ale tehnologiei favorizează
adoptarea unor abordări „la nivel mondial”.
Astfel, firmele își pot dezvolta rapid
produsele și pot viza un public global, fiind
posibil ca o companie să fie în același timp

atât locală cât și una globală, estompând
granițele tradiționale ale antreprenoriatului
clasic. 
Odată ce a fost posibil ca fiecare casă să
dețină un calculator și implicit o conexiune
la internet, o nouă lume a luat naștere.
Rețelele de socializare și-au făcut cunoscută
prezența și cu doar un click puteai să îți
prezinți produsul la un număr de
neconceput, pentru perioada anterioară, de
posibili clienți. Timpul de așteptare s-a
redus drastic, iar conversiile s-au realizat
mult mai ușor și mai rapid.
Termenul de „antreprenoriat digital” se
referă cel mai frecvent la procesul de creare
a unei noi  afaceri, produs sau serviciu ce
activează sau este livrat prin intermediul
internetului. În lumea dezvoltată, apariția
cloud computing-ului bazat pe utilități mută
atenția de la barierele tehnice la provocările
mediului de afaceri cu care se confruntă
antreprenorii digitali. 
Cu toate acestea, de-a lungul anilor am
călătorit mult în afara țării și am descoperit
că în multe zone rurale și țări în curs de
dezvoltare, chiar și infrastructura de bază
reprezintă o provocare, de la hardware,
rețea, conținut, ecosistemul TIC, și până la
competențele consumatorilor și ale
întreprinderilor; pe când România este
văzută, internațional, extrem de bine din
punct de vedere IT.

OPORTUNITăȚI DE LUCRU 
DIN zONE îNDEPăRTATE

Antreprenoriatul digital poate crea condiții
de concurență echitabile în anumite
sectoare, creând oportunități de lucru din
zone îndepărtate, la ore diferite, de la
domiciliu sau în deplasare. Acesta poate
juca un rol important în promovarea

egalității de gen și a incluziunii sociale și
economice, poate stimula dezvoltarea
locală și poate contribui la dezvoltarea
sustenabilă, în special atunci când noile
tehnologii sunt combinate cu
disponibilitatea datelor publice. Poate că, în
mod surprinzător, multe întreprinderi încă
nu utilizează tehnologiile la potențialul lor
maxim, adesea ca urmare a lipsei
competențelor și/sau viziune sau a
barierelor de reglementare. 
Principalele obstacole pe care le-am întâlnit
de-a lungul timpului în calea
antreprenoriatului digital par să includă:
competențele, infrastructura și diverse
aspecte ale mediului de afaceri. 
Primul contact avut cu o fabrică care dorea
să se promoveze și în același timp să afle de
ce afacerea nu crește, a fost marcat de
două dintre aspectele enumerate mai sus, și
anume, lipsa competențelor și dificultăți ale
mediului de afaceri. După ceva timp
petrecut alături de ei am găsit soluția
potrivită de promovare dar și problema care
le afecta evoluția business-ului, ce s-a
dovedit a fi reticența în utilizarea metodelor
digitale ca urmare a unei neînțelegeri și
lipse de pregătire în folosirea acestora. Cu
un program de training bine structurat am
reușit să creștem nivelul de comunicare
dintre departamente, dar și cel al înțelegerii
mediului online, ceea ce a propulsat
afacerea către viitor. 
Aspectele legate de lipsa competențelor
sunt extrem de importante pentru
antreprenoriatul digital. De la abilitatea de a
identifica talentul necesar și de a recruta
talentul respectiv, inclusiv dincolo de
granițe, și până la a avea competențele
necesare pentru a identifica noi oportunități
de afaceri bazate pe tehnologie și de a le
aduce la îndeplinire, fie ca o nouă



întreprindere sau prin transformarea
modelelor de afaceri existente, aspectele
legate de competențe sunt esențiale pentru
succesul antreprenoriatului digital,
transformărilor digitale și chiar
conceptualizarea și implementarea cu
succes a majorității proiectelor IT. 
Într-o economie bazată pe cunoaștere
deplină, acest domeniu al
antreprenoriatului digital trebuie să
reunească diferiți factori care să se sprijine
reciproc pentru a putea maximiza
oportunitățile de inovare, creștere și
competitivitate, în special: infrastructura
fizică TIC, infrastructura soft (competențele
necesare pentru exploatarea infrastructurii
fizice), mediul de afaceri (factori precum
costul și ușurința demarării unei afaceri,
gradul de concurență, barierele la intrare și
la ieșire și reglementările privind produsele
și piața forței de muncă) și mediul de
inovare (de exemplu capacitatea de a aduce
idei noi pe piață, cercetare și dezvoltare și
protecția IP). 
În acest spațiu digital în continuă mișcare
este nevoie de o doză bună de limitare
normativă. Stabilirea modului de
reglementare a activităților și jucătorilor
care ar putea fi încă necunoscute – create

de tehnologiile în continuă evoluție și
apariția de noi aplicații – reprezintă un act
de echilibru. Este important să se depună
eforturi pentru a se asigura coerența și
armonizarea normelor care reglementează
antreprenoriatul digital, limitând, în același
timp, schimbările și incertitudinea ce pot
apărea pe parcurs.

CE AR TREBUI Să fACă
gUVERNUL PENTRU A STIMULA
ANTREPRENORIATUL DIgITAL

Sunt câteva arii cheie asupra cărora
consider că guvernul ar trebui să-și
concentreze atenția în formularea acestor
reglementări și anume:
asigurarea furnizării de competențe
adecvate: simplificarea și accelerarea
procedurilor de recrutare transfrontalieră a
talentelor și reducerea costurilor asociate
(de exemplu, în ceea ce privește imigrația,
normele și formalitățile); să promoveze o
mai mare interacțiune între sectorul privat
și instituțiile de învățământ și organizațiile
de formare profesională, pentru a asigura
competențe care să corespundă în practică
nevoilor.
facilitarea ciclului de viață al
întreprinderilor: simplificarea și armonizarea
reglementărilor în jurul deschiderii și
închiderii unei afaceri online (și offline) –
inclusiv a legilor privind falimentul – și în
jurul realizării de afaceri dincolo de granițe.
În unele țări, falimentul este stigmatizat,
existând dificultăți în obținerea unei noi
finanțări.
facilitarea accesului la finanțare:
promovarea accesului la finanțare pentru
start-up-uri și normalizarea unei culturi în
care este în regulă să încerci și să eșuezi și
să o iei de la capăt, deoarece multe
întreprinderi digitale au atins succesul după
multe încercări nereușite. Acest lucru este

de asemenea important într-un context mai
larg de inovare, întrucât evoluția inovației
are la bază un grad de acceptare al unui
rezultat nefavorabil.
facilitarea integrării pieței și a agregării
cererii: integrarea piețelor pentru serviciile
digitale și online prin reducerea
fragmentării și a altor bariere și prin
agregarea cererii, dacă este necesar, pentru
a permite o creștere a cererii globale de
bunuri și servicii TIC.
Având toate aceste aspecte în vedere,
consider că este deosebit de importantă
susținerea întreprinzătorilor digitali din
România și din țările în curs de dezvoltare,
deoarece acest lucru permite crearea de noi
piețe, exploatarea piețelor existente și
integrarea în lanțurile valorice globale.
Creșterea platformelor online care
corespund cererii și ofertei oferă, de
asemenea, oportunități tot mai mari pentru
ca oamenii să își ofere serviciile indiferent
de locația lor. Aceste lucruri acoperă
spectrul competențelor și pot fi un prim pas
în construirea unei baze de competențe mai
largi și cu experiență pentru a permite noi
oportunități ulterioare pentru ca țările să
poată crește conținutul local în lanțurile de
aprovizionare internaționale. 
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CONTACT:

telefon: +0741 556 392
email: contact@simonastraton.ro

www.simonastraton.ro
www.businessagency.ro

fiind consultant de afaceri, Simona Straton reprezintă elementul ce determină creșterea
afacerilor clienților săi dintr-o perspectivă holistică. a repre zentat românia de două  ori în
cadrul international business convention în portugalia și a câștigat premiul global Woman
entrepreneur, pe lângă multe alte experiențe similare ce s-au adunat și au format-o de-a
lungul a 15 ani. aceste experiențe acumulate  național și interna țional, atât în offline cât și în
online, reprezintă fundația strate giilor sale prin care ajută firmele să detecteze ceea ce le
limitează creșterea. toate aceste lucruri se pot distila, având ca produs final o simplă formulă
care reprezintă motto-ul ei: curiozitate + empatie = evoluția afacerii.
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O soluție pentru educație din România
simplifică managementul și comunicarea
școlilor, din Peru până în Dubai

S-au uitat de jur împrejur ca să vadă unde
ar putea să aducă valoare cu ajutorul
tehnologiei și s-au oprit la educație, pentru
că și aceasta se oprise undeva în secolul
trecut. Trei tineri au luat în 2014 calea
antreprenoriatului social și au construit o
platformă pentru educație, Kinderpedia. În
2019 o foloseau deja cele mai prestigioase
școli și grădinițe din țară. Astăzi, pe
Kinderpedia se conectează peste 150.000
de utilizatori din Europa și din lume.  

CâND șCOLILE S-AU îNChIS,
KINDERPEDIA A RăSPUNS
NOILOR NEVOI DE CONECTARE 
îN CâTEVA zILE

Pandemia a scos educația din zona de
confort, dar școala online a reprezentat și o
mare oportunitate pentru digitalizarea
educației. Kinderpedia s-a adaptat
schimbărilor și a implementat modulul de
predare video la distanță, prin zoom, în
cinci zile de la închiderea școlilor. În
aproximativ o lună, a fost introdus și
modulul de teme, cu corectare direct în
aplicație. În martie 2020, Kinderpedia a
semnat un protocol cu Ministerul Educației
și Cercetării, oferind soluția gratuit școlilor
publice, astfel încât educația să poată
continua. Conform acelui protocol,
unsprezece module Kinderpedia, cele mai
utile profesorilor în predarea online, dar și
la clasă, rămân gratuite pe viață. 
Kinderpedia rămâne aproape de utilizatorii
săi, ascultă feedbackul acestora și se inspiră
din experiența lor. Prin atelierele și
conferințele organizate, Kinderpedia a
pregătit peste 5.000 de profesori să
folosească platforma. Evenimente precum
Educație Conectată sau Grădinița 2.0:
Comunicare și Empatie în Educația
Timpurie, au adus sub aceeași umbrelă a
digitalizării educației nume importante ale
mediului academic, lideri și specialiști

reputați din domeniul educației. Aceste
evenimente au sudat comunitatea
Kinderpedia și au oferit dascălilor un grup
de suport în care să găsească inspirația,
resursele, sprijinul și curajul necesare
pentru a traversa această perioadă dificilă.

O APLICAȚIE MOBILă 
CARE CONECTEAză șCOALA 
CU fAMILIA

Kinderpedia este o
soluție smart
pentru educație
conectată.
Aceasta este
puntea care
unește instituțiile
de învățământ și
familiile într-un
parteneriat menit
să asigure copiilor
un progres
susținut. Cei trei
actori principali ai

educației, dascălii, părinții și managerii
instituțiilor de învățământ, se bucură de
beneficii precum economisirea timpului,
simplificarea sarcinilor, eficientizarea și
transparentizarea comunicării.  
Managerii au în Kinderpedia instrumentul
pentru rapoarte personalizate cu privire la
activitatea operațională a școlii, cât și un
modul configurabil de facturare și

management financiar.
Facturarea

automată este
una dintre cele
mai apreciate
funcționalități ale
Kinderpedia, mai
ales pentru
școlile private,
pentru că
permite emiterea
automată a
facturilor pentru
taxe școlare și
alte servicii

conexe, în funcție
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de activitatea înregistrată în aplicație.
Facturile ajung automat în aplicația
părinților, care sunt alertați de emiterea
acestora, iar plata se poate face cu cardul
direct din aplicație.
Modulele complete de clasă virtuală - orar,
predare video la distanță, prezență, catalog,
carnet de note, modul de teme, distribuție
documente – simplifică și integrează
activitatea profesorilor. Astfel, dascălii pierd
mai puțin timp cu sarcini administrative și
își pot îndrepta eforturile către elevi și
progresul școlar al acestora.  

KINDERPEDIA A AjUNS, 
îN ULTIMII DOI ANI, PE PODIUMUL
A NUMEROASE gALE șI
COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

Misiunea Kinderpedia este aceea de a
transforma educația prin optimizarea
proceselor administrative și plasarea
colaborării dintre dascăl și familie chiar în
centrul actului educațional.
Curajul de a face lucrurile altfel, colaborarea
permanentă cu utilizatorii și beneficiile pe
care le aduce profesorilor, directorilor de
școli, elevilor și familiei, au plasat în ultimii
doi ani Kinderpedia pe podiumul unor
prestigioase competiții și evenimente din
România și din Europa: acceleratorul
Innovators for Children, Startarium Pitch
Day, Business Review Gala. Kinderpedia a
primit Seal of Excellence pe SME
Instrument, Phase II, de la Comisia
Europeană și a fost desemnată companie
„Tech for Good” de către European
Business Angels Network. Revista Business
Magazin a plasat Kinderpedia în topul celor
mai inovatoare companii din România
pentru doi ani consecutiv, în 2019 și 2020.

LANSAREA DE fUNCȚIONALITăȚI
NOI PENTRU MONITORIzAREA
PROgRESULUI șCOLAR 
șI CREșTEREA PREzENȚEI
INTERNAȚIONALE SUNT
PRINCIPALELE ȚINTE 
ALE KINDERPEDIA îN 2021

Anul acesta, echipa Kinderpedia și-a propus
să își consolideze poziția pe segmentul
educației private și să crească prezența
platformei pe segmentul educației publice.
Planul de expansiune internațională
cuprinde țările în care Kinderpedia are deja
școli și grădinițe partenere, precum Elveția,
Serbia, Bulgaria, Albania, Iordania, Peru,
Emiratele Arabe Unite, Canada, dar și alte
piețe pe care urmează să se lanseze.

Kinderpedia are în pregătire funcționalități
noi, inspirate din experiența de zi cu zi a
utilizatorilor. Printre acestea, cel mai
important este modulul de monitorizare al
progresului școlar,  care va ajuta profesorii
să înregistreze evoluția copiilor și să o
raporteze, atât conform curiculei naționale,
cât și altor curicule – Montessori, Waldorf,
Cambridge etc. 
Kinderpedia duce mai departe misiunea de
promotor al educației conectate și participă
activ la dezbateri și proiecte ce privesc
adoptarea de strategii și politici publice
coerente în educație, care să încurajeze
inovația și să maximizeze impactul
antreprenorilor edtech locali în oferirea de
soluții la problemele cu care se confruntă
educația astăzi. 

Kinderpedia hQ
46-48 Calea Plevnei
010233 Bucharest, RO

Kinderpedia ch
Langgasse 47c
6340 Baar, Switzerland

Kinderpedia uK
Caldecott house
Coalville, LE67 8PA, UK

www.kinderpedia.co

contact
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Domeniile franco-Române,
tradiție și viitor în Dealu Mare

zona Dealu Mare este una dintre cele mai
cunoscute podgorii din țară, cu o uriașă
încărcătură istorică dar și o tradiție viticolă
ce dăinuie încă din secolul al xIV-lea,
conform primelor atestări documentare. 
Aici, pe aceste meleaguri de poveste,
domnul Denis Thomas, proprietar viti-
vinicol de 5 generații din Bourgogne, Franța,
a înființat în anul 2000 Domeniile Franco-
Române, preluând vechea cramă din
Săhăteni și câteva zeci de hectare de vie. 
La Domeniile Franco-Române vorbim despre
meșteșugul viticol al specialiștilor francezi și
români, pasiune și dragostea lor pentru,
natură, struguri și vin. 

PRIMUL VIN DIN VITICULTURă
ECOLOgICă îN ROMâNIA

Climatul din zona viticolă Dealu Mare,
asemănător cu cel din zona Burgogne,
precum și solul propice au fost alese pentru
a cultiva struguri în mod ecologic în special
din soiurile Pinot Noir și Chardonnay, dar și
alte soiuri internaționale și autohtone. 
S-a dorit obținerea unui vin din struguri care
nu au fost tratați chimic, aceștia fiind  culeși
manual, la momentul optim de maturitate. 
Conversia plantației la viticultura ecologică
a început în anul 2003, iar în 2006 aici s-a
certificat primul vin din România obținut
din struguri cultivați ecologic (certificat
Ecocert).
La Domeniile Franco-Române se cultivă în
acest moment pe o suprafață de 85 de
hectare diferite soiuri de struguri, atât
ecologic (29,8 ha), cât și convențional, după
cum urmează:
l Struguri albi (31,4 ha): chardonnay și

riesling italian (ecologic), fetească
regală, fetească albă, Sauvignon blanc,
muscat ottonel, tămâioasă românească

l Struguri roșii (54,47 ha): pinot noir,
fetească neagră și merlot (ecologic),
cabernet Sauvignon, burgund, merlot

URMAșUL INVENTATORULUI
AUREL PERSU șI AL LUI EMINESCU
INVESTEșTE îN VINUL
ROMâNESC

De curând, Domeniile Franco-Romane și-au
schimbat acționariatul, la cârma acestora
venind investitori tineri, pasionați, cu o
viziune nouă, păstrând însă aceleași
elemente specifice care au consacrat crama
de-a lungul timpului.
Activând în zona pharma, a producției de
cosmetice dar și a energiei regenerabile,
antreprenorul Mihnea Olariu, proprietar al
Domeniilor Viticole Persu-Eminescu,
continuă astfel tradiția în viticultură a
străbunicilor și bunicilor săi care au trăit în
această zonă.
„credem în calitatea vinului produs de noi și
suntem mândri să ducem mai departe
munca începută acum 20 de ani de către
domnul Denis thomas în podgoria Dealu

mare”, a declarat Mihnea Olariu.
”Suntem în plin proces de re-branding al
gamei și a cramei și ne dorim să fim
prezenți până la sfârșitul anului pe piața
magazinelor specializate, fizice și online, în
Horeca, la toți distribuitorii importanți din
toată țara, precum și la export. avem
discuții avansate pentru promovarea
vinurilor noastre în Sua și nu numai.”
ecologic și regenerabil nu sunt numai
termeni la modă, ci și crezul investitorilor în
Domeniile Franco-Române.
Astfel, întreaga plantație de vie va trece
treptat la cultură ecologică, iar la cramă se
va înființa chiar anul acesta o stație de
încărcare a automobilelor electrice cu
energie provenită de la panourile solare
deja montate pe acoperișul clădirii.
Pe lângă lucrările de renovare și
modernizare demarate deja din fonduri
proprii, se lucrează chiar acum la un proiect
pentru mărirea capacității de stocare și
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vinificație a cramei, prin achiziția de
echipamente moderne din fonduri
europene.

ExCELENȚA SE ATINgE CU
SPECIALIșTI DE PRESTIgIU

Pentru a continua la nivel de
excelență creația domnului Denis
Thomas, a fost cooptat în calitate de
consultant enolog domnul Liviu
Grigorică. Având o experiență de
peste 25 de ani în domeniul
vinificației, a coordonat vinificarea
gamei Dfr ce cuprinde vinuri tinere
din recoltele anilor 2019 și 2020.
”Vinul trebuie să scoată în evidenţă
soiul şi locul de origine. Din acest
motiv adaptez tehnologia şi modul
de vinificaţie în funcţie de soi,
podgorie ori calitatea
strugurilor. Sunt adeptul
intervenţiilor biotehnologice minime,
făcute inteligent, cu materiale de
bună  calitate, precum şi cu
respectarea câtorva reguli de bază
pentru a obţine un vin bun. am găsit
la Domeniile franco-române
deschiderea totală a investitorilor ce
își doresc, într-un proiect de lungă
durată, depăşirea nivelului de vin
corect şi orientarea către detalii de
fineţe: complexitate, tipicitate,
exprimarea terroir-ului şi a
personalităţii cramei”, a declarat
Liviu Grigorică.

TURISM OENOLOgIC șI
DEgUSTăRI DE VINURI

Dorind atragerea a cât mai mulți
turiști pasionați de vin, din intreaga
țară și din străinătate, să viziteze
zona Dealu Mare și crama, au fost
create parteneriate cu asociații de
profil și agenții de turism. Doritorii
vor putea degusta aici atât vinuri
produse din struguri cultivați
ecologic, cât și convențional, din trei
game de vinuri:

l Gama DFR ce include vinurile
tinere a fost creată pentru a oferi
o savoare proaspătă, intensă și
elegantă; 

l Gama VIGNERON – créé par
Denis Thomas exprimă pasiunea
și măiestria enologică ale
fondatorului Domeniilor Franco-
Române;

l Gama GALERON este inspirată de
arhitectul francez Albert Galeron,
care a proiectat câteva clădiri
reprezentative, de patrimoniu, în
România. Aceste vinuri maturate
în barriq-uri de stejar oferă o
experiență unică.

LA CRAMă SE POT
ORgANIzA EVENIMENTE
CULTURALE SAU îNTâLNIRI
DE AfACERI

La cramă se pot organiza
evenimente culturale sau întâlniri
de afaceri atât în sala de conferințe
cu capacitatea de 35 locuri, cât și în
curtea cramei, în cele două foișoare
sau chiar în vie.
Crama poate găzdui 8 persoane 
în cele 4 camere duble 
amenajate pentru oaspeți. 
Se are în vedere mărirea capacității
de cazare prin renovarea a încă
unui corp de clădire, dar și prin
construirea, în viitor, a unei
pensiuni agroturistice. 

La cramă se pot
organiza evenimente
culturale sau
întâlniri de afaceri
atât în sala de
conferințe cu
capacitatea de 35
locuri, cât și în
curtea cramei, în cele
două foișoare sau
chiar în vie.
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Răbdarea și perseverența 
sunt cele mai de preț calități
pentru a face performanță
Interviu cu Andra Ioana Bunea, Fondator, Dulcelle

De unde pasiunea pentru cofetărie?

Dat fiind că mama mea este un pastry chef
cunoscut, activitatea ei fiind recunoscută și
premiată atât la nivel național dar mai ales la
nivel internațional – numele Carmela
Dragomir fiind un etalon în domeniu, pot
spune că  ”am crescut printre mixere și
cuptoare, înconjurată de cele mai alese
prăjituri și oameni pasionați de cofetărie”.
Pasiunea pentru cofetărie a venit în mod
natural dar probabil și ca o moștenire de
familie. Practic această meserie mi-a picat ca
o mănușă și nu a trebuit să o caut.

Care a fost cea mai mare provocare 
pe care ați întâmpinat-o în decursul
carierei dumneavoastră?

Cea mai mare provocare a fost să adun în
jurul meu o echipă pasionată de profesioniști
în domeniu și să-i pun în locuri cheie în
Laboratorul Dulcelle. Astfel, din echipa
noastră fac parte profesioniști desăvârșiți,
premiați la Concursuri Internaționale și
Olimpiade, iar în jurul lor am format MAREA
EChIPă DULCELLE – formată din toți angajații
noștri care pun suflet și pasiune pentru a
realiza minunățiile ce ies pe ușa
Laboratorului.

Cu ce vă diferențiați de competiție?

Printr-o mare diversitate de prăjituri și
adaptabilitate la cerințele clienților –
indiferent care ar fi acestea. Practic, nu cred
că există alt furnizor pe piața de prăjituri care
să egaleze numărul de sortimente pe care le
facem noi. Angajații noștri merg la traininguri
în mod constant și astfel periodic venim cu
produse noi în piață iar clienții rămân plăcut
surprinși și încântați. De asemenea, acoperim

o gamă largă de servicii pe partea de
evenimente, fiind printre cei mai apreciați
furnizori de servicii Candy Bar pentru nunți,
botezuri sau evenimente corporate.
Adaptabilitatea constă în faptul că nu
refuzăm comenzi, indiferent cât de
pretențioase sunt acestea, iar câteodată
rămânem și noi uimiți de ceea ce am reușit să
realizăm, chiar dacă inițial unele comenzi par
imposibile. Aș menționa aici și că dispunem
de un laborator ultramodern și nou, creat
după standarde europene, puțini fiind cei
care se pot lăuda cu așa ceva.

Ați dezvoltat sau îmbunătățit vreodată
o rețetă?

Cu siguranță am îmbunătățit foarte multe
rețete dar am și dezvoltat rețete proprii, fiind
în continuă căutare de gusturi și texturi,
combinații de arome inedite și de
introducerea lor pe piață.

Descrieți cel mai provocator 
proiect de cofetărie.

Mi-ar fi greu să nominalizez un singur proiect
care ne-a provocat, dar cu siguranță au fost
destule. Aș aminti piese festive pentru
evenimente deosebite de 2 sau 3 metri
înălțime, Candy Baruri pentru 400-500 de
persoane, cu 30-40 de sortimente de prăjituri
în tematica și cromatica evenimentului. Asfel
de proiecte implică o logistică și o organizare
deosebite, nu doar realizarea și cosmetizarea
prăjiturilor, fiind implicați cu toții în
finalizarea acestora cu succes. Fără o echipă
de profesioniști ar fi practic imposibil să
ducem la bun sfârșit astfel de evenimente.

De ce calități este nevoie pentru a reuși
într-un astfel de domeniu?

Pe lângă cele specifice activității de
cofetărie și a fi un bun manager, personal www.albusel.ro
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cred că răbdarea și perseverența sunt cele
mai de preț calități pentru a face
performanță. Iar un lucru foarte important
este să nu renunți niciodată, indiferent cât
de greu poate să pară la un moment dat. În
cazul meu, pot afirma că m-a ajutat foarte
mult și faptul că am fost pasionată de mică
și am avut un talent nativ pentru gustul și
designul final al produselor de cofetărie.

Aveți un mentor? Pe cine admirați 
în această industrie?

Pe mama mea, Carmela Dragomir, o
persoană încăpățânată să reușească în acest
domeniu și să performeze la cel mai înalt
nivel. M-a luat cu ea la cursuri și concursuri
internaționale, iar în piața noastră a fost
mereu cu un pas înaintea tuturor.

Cum vedeți evoluția afacerii
dumneavoastră?

În viitorul apropiat doresc să deschidem mai
multe puncte de lucru în țară pentru a
aduce produsele DULCELLE în cât mai multe
case și la cât mai multe evenimente. De
asemenea, dorim să dezvoltăm partea de
ciocolaterie artizanală și să venim pe piață
cu produse de ciocolaterie ambalate
personalizate (praline, tablete de ciocolată,
trufe etc.). 

Cât de complicat este procesul de
realizare al acestor forme și modele
deosebite de prăjituri?

Deși procesul tehnologic este unul foarte
complex, pot spune că pentru o echipă de
profesioniști pasionați în domeniu realizarea
acestor minunății este o plăcere, aprecierea
de către clienți fiind mulțumirea de care
avem nevoie pentru efortul susținut depus.

Câteva cuvinte în încheiere.

Sunt norocoasă că am în spate o echipă de
profesioniști și un mentor precum mama
mea, pastry chef Carmela Dragomir, care m-au
ajutat și mă ajută să-mi îndeplinesc visul. www.dulcelle.com






