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utoritățile locale și centrale ar
trebui să sprijine companiile
care organizează evenimente
B2B (Business to Business) și

B2P (Business to People).
Firmele care organizează conferințe
contribuie la dezvoltarea următoarelor
industrii:

HoReCa 
Majoritatea hotelurilor de 4 și 5 stele din
București și din marile orașe găzduiesc
cursuri, seminarii, conferințe, Gale de
premiere etc. Încasările din evenimente sunt
vitale pentru activitatea de zi cu zi a
hotelurilor.
Totodată, dacă evenimentul se desfășoară în
alte spații - Camere de Comerț, Universități,
sediul unor instituții sau companii, etc. -,
firmele de catering asigură cele necesare
bunei desfășurări.

Companiile de transport și distribuitorii
de carburanți 
La conferințele din București participă mulți
invitați din alte orașe sau chiar din afara
țării. Aceștia vin cu avionul, cu trenul sau cu
mașina personală. 

Industria tipografică
La majoritatea evenimentelor se comandă
roll-up-uri, mape de prezentare, ecusoane,
carnețele, pixuri, etc.

Magazinele de bĳuterii, de haine 
și accesorii și saloanele de coafor
Doamnele fac o vizită la coafor înainte de o
conferință. Multe dintre ele își înnoiesc
garderoba special pentru un eveniment
important.

Cele mai mari câștiguri aparțin
participanților la conferințe
În primul rând, vorbitorii. Aceștia trebuie să
se pună la punct cu ultimele noutăți din
domeniu pentru a veni cu prezentări de
actualitate, care să suscite interesul
participanților. Ei își validează calitatea
prezentărilor la eveniment.
La rândul lor, participanții au prilejul să
dialogheze și să stabilească contacte /
întâlniri cu persoane foarte importante din
cadrul autorităților, companiilor etc. Cu
ocazia acestor evenimente se dezvoltă
capacitatea de dialog și comunicare a
invitaților.
Nu am văzut statistici în domeniu, însă există
cel puțin 150-200 de firme care organizează
evenimente în București (reviste, ziare, site-
uri, companii de PR, ONG-uri, firme speciali -
zate în lobby și advocacy, dar și alte entități –
asociații profesionale și patronale, camere de
comerț, societăți de avocatură, etc.).
În ultimii ani s-au consolidat firme care

organizează conferințe de anvergură în Cluj-
Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova,
Brașov,  Sibiu, Oradea etc.
În fiecare an sunt implicați la nivel național,
direct și indirect, peste 10.000 de angajați,
care se străduiesc să organizeze evenimente
de calitate.
Pentru ca această industrie să se dezvolte
sustenabil este nevoie de cîteva măsuri:
l Îmbunătățirea serviciilor prestate de

organizatorii de evenimente;
l Reglementarea activității / profesiei de

organizator de  evenimente;
l Respect din partea celor care conduc

autorități locale și centrale, care ar
trebui să participe la un eveniment
dacă s-a confirmat participarea.

Festivalul de rock Club Antreprenor
Echipa Club Antreprenor trece la un alt nivel
și va organiza sâmbătă, 18 iunie 2022, prima
ediție a Festivalul de rock Club Antreprenor,
la Arenele Romane, în Parcul Carol din
Capitală. 
Va fi un eveniment al libertății, al bucuriei, al
revenirii la normalitate, al importanței
respectării drepturilor fundamentale ale
oamenilor. 
Acest festival este dedicat antreprenorilor,
oamenilor care reclădesc și modernizează
România, fiind o dovadă  de respect și de
prețuire pentru întreprinzătorii români și
pentru companiile multinaționale care au
adus capital, bunăstare, know-how și au
schimbat mentalități.
La prima ediție vor concerta formațiile
Rockabella, EMIL, Byron, Coma, Vița de Vie
și Sarmalele Reci. 
Vom reveni cu detalii despre platformele
online prin care se vor vinde biletele.
Festivalul Club Antreprenor urmează să fie
organizat în fiecare an, în luna iunie.

A

MIRCEA FICA, 
Editor Coordonator

Despre importanța industriei
organizării de evenimente
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Un sfert de secol de avocatură
Interviu cu Mihaela Bădescu, Managing Partner, Bădescu și Asociații

Recent ați aniversat 25 de ani de când
practicați avocatura și ați intrat 
în Baroul București. Conduceți 
Bădescu și Asociații din 2005. 
Care sunt cele mai importante 
repere în cariera dumneavoastră?  

Am dobândit oficial calitatea de avocat în
Baroul București în data de 8 septembrie
1996. Parcă a fost ieri! și totuși de atunci a
trecut un sfert de secol. Am avut un parcurs
destul de liniar și fără răsturnări de situație
dramatice. După anii de stagiatură și
promovarea examenului de definitivat am
deschis un cabinet individual de avocatură,
formă în care am profesat din 1998 până în
2005, când am decis că, sub o formă sau alta,
îmi doresc să transform cabinetul în
societate de avocatură. Ceea ce s-a și
întâmplat. 
În spatele acestei scurte povești s-a derulat
însă o întreagă carieră, s-au întâmpinat și
trecut hopuri, s-au luat decizii care au
influențat tot viitorul.
Cred că unul dintre momentele de cotitură a
avut loc în primii ani de independență
profesională.  Am constatat, în modul cel mai
dificil, că avocatura, profesie liberală, nu e
doar despre știință de carte, ci este mai ales
despre clienți. Clientul reprezintă totul: el e
sursă de (auto)cunoaștere și  dezvoltare
profesională,  el îți aduce experiență, el te
învață cum să adaptezi o varietate de
abordări și strategii în spețe similare, dar
derulate în circumstanțe diferite, clientul te
expune la situații noi, clientul e cel care îți dă
valoare, clientul e sursa de satisfacție atunci
când ești în postura de a-i livra rezultatul de
care are nevoie. Nu mai puțin adevărat este
faptul că, printre toate acestea, clientul
reprezintă și sursa de venit. 
O lungă perioadă de timp, pentru mine
avocatura a fost doar despre ce pot eu face
pentru a obține pentru clienții mei cea mai
bună soluție. Abordare pe care am
îmbrățișat-o în activitate de la început. Doar
că în primii ani de independență
profesională, volumul de clienți era mic și

oricum munca mea mult subevaluată, astfel
că foarte repede am ajuns într-un moment în
care veniturile nu îmi acopereau cheltuielile.
Îmi amintesc că, fiind cuprinsă de un soi de
confuzie și lipsită de idei referitoare la cum
aș putea regla această situație, m-am apucat
într-o zi să îmi trimit CV-ul către firmele de
avocatură deja cunoscute la acea vreme,
gândindu-mă că probabil nu dețin
capacitatea necesară pentru a pune bazele
unui cabinet funcțional. Cu alte cuvinte, m-
am îndoit putenic de faptul că aș deține
vreun fel de abilități antreprenoriale și am
stabilit că am nevoie de o repliere.  Am trimis
CV-uri și scrisori de intenție, dar am continuat
să mă ocup de activitatea mea, fără mari
așteptări din nicio direcție. Întâmplarea a
făcut ca la puțin timp după această inițiativă,
să îmi intre în portofoliu un client ale cărui
spețe, de anvergură pentru mine la acel
moment, mi-au schimbat perspectiva, au
generat venituri importante și mi-au dat un
impuls, mi-au crescut professional self-
esteem, ca să spun așa. La momentul la care
am început să primesc scrisori din partea
societăților de avocatură cărora le scrisesem,
interesul meu pentru o astfel de mișcare nu
mai era de actualitate, pentru simplul motiv
că punând în balanță cele două poziții, de
avocat independent versus avocat
colaborator la societate mai mare, prima
variantă îmi dădea cu plus. Nu regret decizia
pe care am luat-o atunci și cred, din motive
evidente, că dacă aș fi luat altă decizie
parcursul meu profesional ar fi fost foarte
diferit. Poate că din anumite puncte de
vedere ar fi fost mai bun, dar în orice situație
ar fi avut o mare lipsă: nu aș mai fi putut
spune că tot ceea ce am realizat în acești 25
de ani mi se datorează exclusiv mie. 

Când ați decis că vreți 
să ajungeți avocat?

O perioadă destul de lungă de timp, mi-am
dorit foarte mult să ajung medic. Îmi plăcea
foarte mult idea de a ajuta oamenii, de a-i
vindeca, dar facultatea de medicină

presupunea să știi multă chimie, iar la
această materie, pentru care nici nu aveam
înclinații naturale, pornisem și într-un mod
greșit încă de la început. Am realizat în liceu
că nu am cum să recuperez materia pierdută
și, chiar dacă profesorii m-au asigurat la acel
moment că nu are importanță ce s-a pierdut,
că pot ajunge la un nivel potrivit, nu m-am
încumetat să insist pe această idee. Prin clasa
a noua spre a zecea – eram în vara anului
1989 am văzut un film, „Procesul
maimuțelor”, care mi-a oferit un spectacol
fabulos și atunci am decis că vreau să ajung
avocat. Ce puteam să îmi doresc mai mult de
la o profesie, decât a avea oportunitatea de
a ajuta la aflarea adevărului, a apăra
drepturile oamenilor, a avea posibilitatea de
a vorbi public și a te face ascultat (era
fascinant pentru mine cum avocatul putea să
pledeze, iar toată sala trebuia să îl asculte),
cum puteai prin deducții, interpretări ale
legii, prezentare logică a faptelor și susțineri
întemeiate pe  dovezi, să modifici o întreagă
percepție asupra unui caz. 
Însă, în aceeași vară, interesându-mă cum e
cu facultatea de drept, am realizat că nu
aveam acces, căci înainte de 1989, în afară
de examen, trebuia să ai „dosarul curat”, iar
dosarul meu nu era curat, având în vedere
că aveam o mătușă căsătorită cu un
cetățean strain și plecată din țară de mult
timp. Jumătate de an am fost foarte
confuză, avusesem o mare revelație,
descoperisem ceea ce vreau să fac cu viața
mea, iar apoi constatasem că îmi este
imposibil să fac acel lucru. 
În iarna lui 1989, în timpul revoluției,
imediat după Crăciun, uitându-mă la
televizor, am avut o a doua revelație și am
sărit de pe fotoliu țipând „acum pot să dau
la Drept”!
În toți anii care au urmat, fiind confirmat
faptul că pot să sper la o carieră de avocat,
am început să pun în scenă performanțe
ipotetice, ținând pledoarii în oglindă,
imaginându-mi că am în față o sală care mă
ascultă fascinată. Cea fascinată de propriile
scenarii eram însă doar eu!
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Există o persoană care v-a influențat
cariera într-un mod determinant?

Sunt chiar două persoane care mi-au
influențat major cariera, una este soțul
meu, care mi-a schimbat viziunea asupra
avocaturii, care m-a învățat să dublez
abordarea idealistă cu una pragmatică și
care să dea activității capacitatea de a se
dezvolta. Cealaltă persoană, despre care
vreau să vă și povestesc, este maestra mea,
doamna avocat Dana Stamate, căreia îi
datorez mare parte din ceea ce sunt astăzi
și căreia îi voi rămâne  mereu
recunoscătoare. Îmi pare rău că nu mai este
printre noi și că nu poate să celebreze
împreună cu mine acest sfert de secol, la al
cărui debut a fost martoră. Îmi pare bine
însă, că pe timpul vieții sale i-am spus în
numeroase rânduri și știa, tot ceea ce
simțeam față de Dânsa. Mai ales că am
convingerea că nu ajunsesem la ea
întâmplător, fiind îndrumată și fiindu-i
recomandată de două persoane diferite,
fără nicio legătură una cu cealaltă. Era clar,
era destin; și chimia între noi a avut loc de
la prima întâlnire față în față, în vara lui
1996. Preț de doi ani i-am sorbit fiecare
cuvânt, fiecare pledoarie în fața instanței,
fiecare sfat. Participam la tot ceea ce se
întâmpla în activitatea de zi cu zi. Îmi
amintesc cu atât de mare plăcere serile de
lucru, care uneori se întindeau și până la ora
unu-două noaptea, așa cum îmi amintesc și
serile în care stăteam de vorbă și îmi
povestea întâmplări din instanță sau din
afara ei, uneori tot până la unu noaptea! De
la dânsa am învățat cum culegi informațiile
necesare, cum faci cercetarea preliminară,
cum identifici și construiești strategia
potrivită în fiecare speță, cum creionezi
scheme ale lucrărilor sau cum te prezinți și
vobești în instanță. Am învățat cum să fiu
avocat.

Cum a evoluat piața avocaturii 
și societatea românească 
în această perioadă? 

Debutul meu a coincis cu perioada în care
avocatura trecea printr-o schimbare majoră
de paradigmă: avocații avuseseră timp până
în 1996 să se organizeze și să își înființeze
propriile forme de practică. țin minte că
maestra mea își înființase cabinetul cu
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câteva luni înainte ca eu să-i devin stagiară. 
Totul era diferit. Avocatura se derula încă
pe mașini de scris, la telefonul fix sau prin
pager, corectam contracte cu creionul pe
margine și redactam cereri de mână ori de
câte ori erau suficient de scurte. Abia de la
sfârșitul lui  ‘97  am avut la birou un
calculator și au apărut primele telefoane
mobile. Vă dați seama în ce ritm se
întâmpla totul la cel moment?  Piața de
avocatură reflectă ca o oglindă stadiul în
care se află o societate la un moment dat.
Acum 25 de ani antreprenorii încă învățau,
iar  piața de business, născută de câțiva ani,
abia învăța să meargă. De exemplu, nu
exista încă noțiunea de asistență juridică
permanentă, doar societățile comerciale
mari aveau departament juridic, în rest rolul
avocatului era acela de a rezolva litigiile
deja ivite, nu de a implementa sisteme de
protecție, care să le prevină.
Între timp, însuși antreprenoriatul s-a
profesionalizat. Firmele au început, încă de
la înființare, să solicite asistență juridică,  iar
modalitatea de încheiere de parteneriate 
s-a rafinat, contractele sunt create,
revizuite, negociate prin și de către avocați,
iar potențialii parteneri sunt supuși unor
procese de verificare ale solvabilității și
renumelui în piață cu ajutorul unor
instrumente care nu fuseseră inventate
înainte de 2000.

Prin ce se caracterizează stilul
dumneavoastră de leadership?

Când mi-am deschis cabinetul în 1998, am
lucrat câțiva ani singură. Apoi am început să
lucrez cu ceea ce la acest moment numim
paralegali, iar după înființarea societății în
2005, s-a lucrat cu avocați definitivi, avocați
stagiari, paralegali, secretare… A fost o
perioadă în care eu însămi învățam ce
înseamnă a lucra și a conduce echipe, mai
mici sau mai mari. 
Dacă mă iau după o poezioară pe care 
mi-au compus-o prin anul  2014 și care era
intitulată „mâna de fier”, cred că stilul de
leadership era sublim, dar lipsea cu
desăvârșire! 
În opinia mea, cred că sunt două elemente
foarte importante atunci când este vorba de
leadership: identificarea tipologiei fiecărui
membru al echipei și motivarea acestora.
Mai sunt și alte elemente de care trebuie
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ținut cont și instrumente de lucru,
dar acestea două sunt în opinia mea,
cele mai importante: primul
definește modalitatea de lucru, stilul
și abordarea fiecărei persoane, așa
încât să poți stabili așteptări corecte,
realiste de la fiecare persoană, iar a
doua este cea care permite rotițelor
să se învârtească. 

Recent ați venit cu o inovație, 
în sprĳinul clienților. Aceștia 
se pot programa singuri pe site-ul
www.badescusiasociatii.ro
pentru o consultanță fizică sau
online.  Cum decurge concret
acest proces?

Este o modalitate simplă și eficientă,
care permite atât clienților cât și
nouă, avocaților, să salvăm timp. 
Oricine dorește o programare intră
pe secțiunea „rezervați în agendă”,
care apare pe site și selectează un
pachet potrivit necesităților sale.
Poate alege consultații de minim 15
minute și maxim 90 de minute,
telefonic, online sau întâlniri fizice,
pentru fiecare pachet fiind din start
afișat onorariul aferent.
Consultațiile de 15 minute pot fi
programate doar prin telefon sau
online, iar cele de 90 minute doar
fizic. Ulterior clientul este
direcționat spre o a doua pagină, în
care trebuie să completeze un
minichestionar cu rolul de a stabili
domeniul și obiectul consultației,
amănunte care sunt necesare
eficientizării acesteia. Apoi este
redirecționat spre pagina de plată.
Clientul primește un reminder al
întâlnirii, dar de asemenea, în cazul
în care  intervine orice situație care
împiedică participarea, primește un
link pentru a-și reprograma
consultația.
Practic, este un „magazin online”
pentru servicii de consultanță. Nu e
unicat, ultima perioadă a dus la o
explozie de soluții, există chiar și un
„market place” care pune la
dispoziția clienților o multitudine de
avocați. În general însă, se
completează chestionare, se dau

detalii, se stabilește ulterior de
comun acord când să aibă loc
întâlnirea etc. Inovația în soluția
propusă de noi este aceea că de la
început clientul este cel care
stabilește toți termenii consultației:
clientul își alege pachetul, își alege
ora dintre cele disponibile, plătește.
E o interfață simplă și foarte friendly
și probabil că acesta va fi viitorul.

Ce deosebiri există între 
o ședință de consultanță fizică 
și una online? 

După perioada de lock-down am
observat o foarte mare dorință a
oamenilor, indiferent că era vorba de
probleme personale sau ale firmelor
pe care le reprezentau, să își
programeze consultații fizice. Din
dorință de socializare, de contact
uman, de dialog direct. 
În continuare se țin întâlniri online,
„call-uri”, cu participări elaborate, în
echipe complete mai ales atunci când
e vorba de firme mari și de proiecte
în care sunt implicate multe persoane
sau mai restrânse, dacă e vorba de
dezbateri/consultanță punctuală. Din
observațiile mele personale cred că
diferențele nu se remarcă atât de
mult în acest gen de întâlniri
colective. Însă atunci când este vorba
de întâlniri one-to-one situația e
diferită, comunicarea este cumva
obturată de ecran, nu se realizează o
conexiune și nu este posibilă
comunicarea non-verbală, mai
importantă în acest senariu. 
Serviciile oferite de avocat sunt
foarte personale, este nevoie de
chimie, de convergență în gândire, de
viziune similară. Dacă întâlnirea
online are loc între persoane care
deja se cunosc, disconfortul se
restrânge la imposibilitatea
comunicării non-verbale și lipsa de
conexiune, însă atunci când este
vorba de persoane care se întâlnesc
prima oară, situația este mai
complicată. Am auzit de curând opinii
conform cărora întâlnirile online sunt
preferabile atunci când scopul
acesteia este acela, de exemplu, de a

evalua o persoană, ceea ce înseamnă
că percepția asupra comunicării
online e diferită, în funcție de
domeniu, scop, subiect etc.  

Ce implicații are procesul de
digitalizare asupra activității
Bădescu și Asociații?

După cum v-am povestit, am
început să ne mișcăm în pas cu
cerințele vremii. Digitalizarea
influențează însă mai multe aspecte,
nu numai modalitatea de
interacțiune cu clientul. Sunt unele
proceduri care au fost mult ușurate,
ca exemplu procedurile derulate în
fața registrului comerțului. Având
un portofoliu predominant încărcat
cu clienți persoane juridice, aceste
proceduri au o anumită pondere în
activitatea noastră. Posibilitatea
derulării procedurilor online nu a
apărut la ONRC din 2020, ea exista,
dar utilizarea sa constantă a
intervenit abia în cursul pandemiei.
E cert că e mult mai ușor să depui
actele în birou, fără deplasare, fără
căutat de parcare, fără timp de
așteptare... Majoritatea instituțiilor
au implementat soluții tehnice care
permit derularea de proceduri în
formă digitală, ceea ce ușurează
mult activitatea.
Există însă și un revers: digitalizarea
activității a crescut gradul de
încărcare. Dacă înainte, între două
întâlniri în afara biroului, puteam
avea o pauză egală măcar cu timpul
necesar a mă deplasa dintr-o locație
în alta, la acest moment se poate
întâmpla să treci dintr-o întâlnire în
alta fără a avea vreun timp de
respiro.   

Peste 65% din prestațiile
profesionale sunt asigurate 
de avocați pe baza unor
recomandări. Care ar fi celelalte
surse prin care avocații își asigură
o clientelă stabilă? 

Analizând la modul general,
recomandarea rămâne baza
relațiilor profesionale dintre client și

Serviciile oferite 
de avocat sunt
foarte personale,
este nevoie de
chimie, de
convergență în
gândire, de viziune
similară.

Piața de avocatură
reflectă ca o
oglindă stadiul în
care se află o
societate la un
moment dat.
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avocat, tocmai datorită caracterului destul
de personal al acestora. În completare vin
website-ul profesional sau aparițiile media,
și, mai nou înscrierea în platforme sau chiar
„market place-urile” create pentru servicii
avocațiale.

v-ați specializat în Drept Comercial,
M&A, Insolvență, Achiziții Publice 
și conexe. De ce nu drept penal?

Pe vremea când mi-am început eu cariera de
avocat specializările erau foarte rare. Existau

avocați civiliști și avocați penaliști, aspectul
neîmpiedicând pe niciunii dintre ei să preia
cazuri care nu se subsumau specializării sale.
Pe atunci acest lucru era încă posibil.
Legislația nu era încă atât de elaborată ca
acum, gradul de detaliere al domeniilor era
mai mic și, nu în ultimul rând, domeniile
erau mai restrânse; la nivelul anului 1996
unele domenii nici nu se născuseră sau abia
se nășteau, deci volumul de noțiuni și
instituții era mai ușor de acoperit. 
Maestra mea, doamna Avocat Stamate era
preponderent civilistă și comercialistă. Prin

anul 1997 avea în portofoliu o societate
comercială cu acționariat grecesc. În urma
unui conflict cu proprietarii spațiului în care
își stabiliseră sediul, a intervenit Poliția, la
solicitarea proprietarilor, dar conflictul s-a
amplificat. Sunată fiind de client, maestra
mea a decis că mă pot duce singură. Am
ajuns la sediul firmei, am intrat și dintr-o
dată am fost înconjurată de 7-8
reprezentanți ai forțelor de ordine. A
început un dialog în urma căruia am avut
senzația că sunt călcată de tren. Modul de
adresare, atitudinea, faptul că nu eram
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lăsată să îmi spun propozițiile până 
la capăt au avut un impact negativ 
profund asupra mea. 
Atunci am decis că penalul și procedura
penală vor fi doar materii de studiu pentru
definitivat, pentru mine fiind clar din acea
zi că după promovarea examenului voi
deveni avocat de business.

Cât de importantă este încrederea,
credibilitatea și notorietatea
profesională pe care o transmite
avocatul clienților săi?

Eu cred că nici măcar nu are importanță
specializarea. Pentru fiecare client,
problema proprie este cea mai importantă
și perturbatoare, indiferent de natura ei. 
Credibilitatea și notorietatea pot
reprezenta un atu doar la momentul la care
clientul face o alegere inițială. Ulterior, este
posibilă renunțarea la avocatul
credibil/notoriu dacă așteptările clientului
nu sunt îndeplinite. și aici nu vorbesc de
calitatea serviciului, ci de exemplu de
disponibilitatea de a răspunde la întrebări
intermediare sau termenele în care sunt
realizate lucrările, fiind natural ca
notorietatea să aducă și un grad de
încărcare foarte mare, care să influențeze
promptitudinea sau termenele de execuție. 
Încrederea este însă un element
determinant în relația avocat-client, dar
încrederea nu este un dat. Încrederea
poate să fie câștigată doar în timp  și
trebuie să fie reciprocă. Am construit de-a
lungul timpului relații care au ajuns să se
bucure de o încredere reciprocă absolută.
Relația avocat/client reprezintă până la
urmă un parteneriat și nu există parteneriat
de succes fără încredere. 

Ce strategie de dezvoltare aveți 
în perioada următoare? Intenționați 
să dezvoltați și alte arii de practică?

Viitorul este un subiect care mă preocupă
foarte mult în această perioadă. Am multe
idei, puțin timp disponibil. Cred că
dezvoltarea ariilor de practică nu este
prioritară la acest moment, de obicei acest
lucru s-a întâmplat natural, ca răspuns la
cererea pieței.
Aș vrea să dezvolt platforma aflată pe site-ul
nostru, în sensul că am în minte și alte

funcții ce ar putea fi utile clientului – de
exemplu o funcție de consultanță scrisă,
care acum nu reprezintă o opțiune; noi o
practicăm, însă doar pentru clienți care deja
sunt în portofoliu. Încă nu am stabilit dacă
acest lucru presupune extinderea funcțiilor
existente sau o platformă nouă, dar cred că
această opțiune e utilă în multe situații și
vreau să o pun la dispoziția celor interesați.
Mai am niște idei legate de pregătirea unor
webinarii, pe diferite teme, care să poată fi
achiziționate separat sau la pachet de către
cei care sunt interesați de respectivele
teme.
Oricum, proiectele viitoare sunt legate de
online, lumea a fost cucerită de rapiditatea
și ușurința cu care se poate obține totul
într-un timp scurt, fără deplasare, fără a ieși
din casă, păstrându-ți libertatea de a face
orice ai nevoie în spatele ecranului unui
laptop, iar noi trebuie să ne adaptăm
condițiilor pieței și cerințelor clienților.

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

Informatizarea instanțelor – realizată corect
și complet – ar influența multe aspecte, nu
numai celeritatea dosarelor. Dar ar trebui
realizată o implementare extinsă, corectă și
completă. La acest moment instanțele nu
beneficiază nici măcar de e-mail-uri
decente, dacă trimiți documente mai mari,
nu pot fi livrate. Dosarele electronice, deși
implementate, nu reprezintă un instrument
pe care să poți pune bază, nu sunt
complete de la început și nu sunt
completate în timp util, în așa fel încât să
reflecte conținutul dosarului aflat la
instanță. În ce privește ședințele de
judecată, ar fi un real progres ca derularea
ședințelor online să devină procedură
curentă. 

Câte din dosarele manageriate 
sunt câștigate vs. pierdute?

Aceasta este o întrebare care necesită fine
tuning. Trebuie început cu faptul că
activitatea avocatului este una de diligență,
nu de rezultat. Cu toate acestea, la
momentul la care un client prezintă o
speță, rolul avocatului este acela de a
indentifica cea mai bună soluție într-o

situație dată. Cea mai bună soluție
identificată nu reprezintă întotdeauna o
soluție 100% favorabilă clientului sau în
concordanță cu părerea ori dorința
acestuia. și atunci se fac evaluări pe diferite
paliere, analize comparative pe diferite
scenarii și în funcție de rezultatul obținut
din raportul cost/beneficiu se identifică o
variantă optimă de abordare și soluționare.
Sunt cazuri în care, contrar opiniei primite,
clientul decide să acționeze altfel, iar noi
decidem dacă acceptăm să continuăm
prestarea de servicii juridice pe strategia
aleasă de client sau să refuzăm continuarea
reprezentării. Uneori decidem chiar de la
început să nu preluăm cazul, atunci când
evaluarea nu evidențiază un minim de
șanse, iar clientul solicită un rezultat
inflexibil. Astfel, decizia de a demara ori
continua demersurile prin instanța de
judecată se adoptă doar după derularea
acestui proces de evaluare, care are ca
rezultat un procent de +/- 90% de dosare
care obțin în instanță soluții în favoarea
părții pe care o reprezentăm. 

Ce înseamnă să fii o persoană 
de succes?

Există un cuvânt care îmi place foarte mult
și pe care îl și utilizez des: echilibrul. Cred
că ajungi să te încadrezi în categoria unei
persoane de succes abia atunci când
reușești să îți aliniezi, în echilibru mai mult
sau mai puțin perfect, toate componentele
vieții. Nu pot și nu am raportat niciodată
succesul la sumele de bani deținute sau la
autoturismul pe care îl conduce o
persoană. Nu evaluez gradul de succes în
funcție de hainele sau bijuteriile pe care le
poartă o persoană. Autoturismul, hainele,
accesoriile îmi dau alte informații, legate de
personalitate sau nivel de rafinament. Dar
voi ști că o cineva se încadrează în
categoria persoanelor de succes atunci
când identific o stare de echilibru, care
denotă capacitate de manageriere a
situațiilor ivite pe mai multe paliere în
același timp. În opinia mea, poți avea
succese în diferite planuri, poți fi de
exemplu un părinte de succes sau un
profesionist de succes sau un bucătar
amator de succes,  fără ca acest lucru să te
facă o persoană de succes. Eu cred că
persoanele de succes sunt acelea care din
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orice unghi ai privi, se află exact în punctul
și în poziția în care își dorește să fie, fără
frustrări majore. Nu poți ajunge în acest
punct la 25 de ani, căci fiecare element are
nevoie să fie dezvoltat, la momentul
oportun, deci uneori e nevoie să neglijezi
un culoar în favoarea altuia sau să acorzi
atenție diferențiată diverselor elemente din
viața ta.
Dacă ne referim la situația particulară a
avocatului, cred că un avocat de succes
este acela care a câștigat încrederea
clienților și respectul adversarilor.

Apropo de adversari, în ce relații 
sunteți cu aceștia?

Am întâlnit de-a lungul carierei tot felul de
colegi, tot felul de atitudini, tot felul de
reacții. În general relațiile colegiale nu sunt
afectate de faptul că reprezentăm părți cu
interese contrare într-un dosar. și nici nu ar
trebui să se întâmple acest lucru. De multe
ori am rămas în relații de prietenie cu
avocați care mi-au fost adversari, alteori am
și colaborat în alte proiecte. Dar există și
cazuri în care avocatul care reprezintă o
parte cu interese contrare să fie atât de, să
zicem, implicat, încât să se manifeste ostil și
în afara sălii de judecată sau a sesiunilor de
negociere.

viaţa de familie v-a afectat vreodată
alegerile în carieră? Cum le împăcați?

Este adevărat faptul că am avut mai mare
libertate de acțiune înainte de a mă căsători
și a avea copii. Apariția copiilor reprezintă nu
numai o binecuvântare, dar și un element de
constrângere, mai ales pentru mamă, dar și
pentru tată. E important să reușești să pui în
echilibru toate elementele, așa cum
menționam mai sus. Iar dacă ai un partener
care înțelege ce înseamnă acest concept, cred
că oricine își dorește acest lucru, poate avea
și carieră și familie și timp personal. În viață
sunt câțiva piloni importanți pentru acel
echilibru – sănătatea - fizică, psihică,
sufletească -, familia și cariera. Poate că și
datorită faptului că văd familia ca fiind foarte
importantă, nu doar pentru mine ca
persoană, dar și pentru societate în
ansamblu, de curând m-am alăturat
proiectului „Coaliția pentru Familie”, un prilej
de implicare în zona socială. Vom încerca

revitalizarea acestui proiect, care rezonează
foarte mult cu principiile și valorile
personale, misiunea propusă a acestei
asociații fiind, printre altele, promovarea și
protejarea instituției căsătoriei și a unei
culturi a familiei și identificarea de măsuri de
susținere a acesteia, protejarea drepturilor
parentale și susținerea principiilor de
educație clasică în școli etc., focalizându-se
pe elemente aflate, din păcate, sub o anume
presiune în ziua de azi.
Deci nu, până la acest moment viața de
familie nu mi-a afectat alegerile în carieră,
din contră, am primit susținere atunci când
am avut nevoie.

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

Week-end-urile se petrec cu familia, uneori
cu prietenii, de cele mai multe ori în jurul
unei mese, acasă, la o  terasă, la un
restaurant bun, la un pahar de vorbă. Sau ne
uităm la filme. Dar vorbim mult. Fii mei
adoră să dezbatem subiecte, de multe feluri,
din multe domenii. Rareori îmi petrec timpul
cu activități solitare. Doar atunci când citesc.
Dar apuc să citesc cât aș vrea doar atunci
când suntem plecați în vacanță.  
Este cert însă un fapt: hobby-ul vieții mele
rămâne avocatura.
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Digitalizarea, pașaport 
pentru viitorul afacerii tale
Programul Visa dedicat IMM-urilor oferă informații practice, 
soluții și oferte exclusive pentru digitalizarea și optimizarea afacerilor

Transformarea digitală este pe primul loc 
în topul priorităților de investiții pentru
managerii din România, în urma crizei
provocate de pandemie, conform studiilor
recentei. Majoritatea companiilor au investit
în tehnologie pentru a se adapta la
schimbările din piață, iar 85% vor să crească
investițiile în digitalizare în următorii 
trei ani. 
Orientarea către tehnologie nu este specifică
doar companiilor din România, ci se înscrie
într-o tendință la nivel global. Studiul Visa
“Back to Business, Perspective 2021” arată
că, la nivel internațional, opt din zece afaceri
mici și mijlocii au schimbat modul în care își
desfășoară activitatea de business pentru a se
adapta la noul context, accesând piața de
comerț digital prin: vânzarea de produse și
servicii online (43%), acceptarea plăților
contactless (39%), publicitatea targetată pe
rețelele de socializare (38%) și digitalizarea
anumitor operațiuni, în special cele legate de
încasarea plăților (30%).

CUM POȚI ACCELERA
TRANSfORMAREA DIgITALă 
îN COMPANIA TA

Visa vine în întâmpinarea afacerilor mici și
mijlocii din România cu informații despre
soluțiile de digitalizare și oferte speciale,
disponibile pe o nouă platformă online, cu
scopul de a oferi ajutor pentru adaptarea la
noua realitate economică, generată de
impactul pandemic. 
Prin accesarea platformei integrată pe
www.visa.ro/marileafacerimici, deținătorii de
afaceri mici și mijlocii au la dispoziție
informații practice pentru dezvoltarea afacerii
în mediul online. Astfel, antreprenorii pot afla
cum să creeze un website pentru afacerea
lor, ce trebuie să facă pentru a-și putea vinde
online produsele sau serviciile și cum să își
promoveze afacerea pe internet astfel încât

să atragă noi clienți. Platforma oferă și
informații despre avantajele plăților digitale
pentru comercianți și contribuția acestora la
dezvoltarea afacerii în general, precum și
detalii despre soluțiile de acceptare a plăților
cu cardul în magazine și online. 

CE SOLUȚII AI LA îNDEMâNă
PENTRU DIgITALIzAREA
AfACERII 

Platforma #MarileAfaceriMici pune la
dispoziția IMM-urilor oferte Visa avantajoase
și reduceri de până la 85% pentru
optimizarea  afacerii lor, precum: oferte de
conectivitate mobilă și de date sau opțiuni
prietenoase pentru crearea unui website sau
a unui magazine online în parteneriat cu
Vodafone business; servicii de curierat prin
fan courier; programe de e-learning, training,
coaching și consultanță, atât pentru lideri, cât
și pentru echipele lor prin trend consult;
certificate digitale calificate pentru
semnătură electronică și solutii de
management a documentelor “EasyStream”
în parteneriat cu trans Sped; servicii medicale
prin rețeaua de sănătate regina maria;
servicii de facturare și gestiune a stocurilor
prin Smartbill; soluții de vânzare rapidă și

administrarea afacerii prin ebriza; soluții de
optimizare a producției prin Kfactory;
pachete foto/video prin the Yellow creators;
pachete de automatizare a activității prin
tailent; optimizarea proceselor de distribuție
și livrare prin postis; abonamente de
telemedicină prin teilos care; produse
administrative și de birou oferite de Dacris;
soluții complete de eCommerce prin
merchantpro; credit de 150 euro la produsele
ialoc dedicate industriei HoReCa;
abonamente de psihoterapie și coaching în
parteneriat cu 4mind; servicii de consultanță
și analiză tehnică, instalații sanitare și
electrice și amenajări interioare și exterioare
prin m tehnic; servicii de audit și consultanță
în domeniul securității informației prin
omega trust, precum și servicii de cazare și
restaurant în parteneriat cu jucători relevanți
din domeniu. 
Special pentru platformă, google a pus la
dispoziție un ghid în care antreprenorii vor
găsi sfaturi pentru a-și dezvolta afacerea în
mediul online, iar parteneri internaționali
precum canva, Shopify, Wix, Squarespace,
Wordpress, facebook blueprint, Sprout Social,
tailor brands oferă soluții, discount-uri sau o
perioadă limitată de testare gratuită pentru
serviciile lor.  
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SERVICII INOVATOARE

Visa a colaborat îndeaproape cu băncile și
partenerii săi din România pentru a susține
afacerile mici și mijlocii, consumatorii,
comercianții și instituțiile publice să adopte
soluții de plată digitale sau să le dezvolte pe
cele existente. Câteva dintre initiațivele Visa în
această direcție includ:

PLATA CU CARDUL DIRECT 
PE fACTURA ONLINE

IMM-urile care emit facturi își pot încasa acum
banii de la clienți cu cardul, accesând butonul
de plată adăugat pe factura digitală. Această
inițiativă, lansată de platforma de facturare
online SmartBill împreună cu Visa, contribuie la
simplificarea procesului de plată, la gestionarea
eficientă a fluxului de numerar al IMM-urilor și
la creșterea ratei de încasare a facturilor. 
Serviciul se adresează tuturor companiilor
emitente de facturi și proforme, iar plata
facturilor care includ această facilitate poate fi
făcută oricând și de oriunde, cu cardul. Este
necesar doar accesul la internet și un card
valid. Plata este permisă pentru facturi sau
proforme emise în lei, euro sau dolari.
De asemenea, companiile care accesează
pentru prima dată SmartBill și optează pentru
această soluție beneficiază de gratuitate în
primele 6 luni pe platformă și 0% comision
pentru acceptarea plăților cu cardul în primele
3 luni de utilizare.

TELEfONUL SAU TABLETA
TRANSfORMATE 
îN POS-URI MOBILE

Proprietarii de afaceri mici și mijlocii care își
doresc mai multă mobilitate și flexibilitate pot
beneficia de o soluție modernă pentru a
încasa banii de la clienți: Tap to Phone - o
aplicație mobilă simplă care transformă
telefoanele și tabletele Android în terminale
de plată, fără să fie nevoie de echipamente
suplimentare. În acest moment, tehnologia
Tap to Phone este oferită în România de
Alpha Bank, Global Payments în parteneriat cu
BCR, CEC Bank şi OTP Bank, iar interesul
comercianților și al afacerilor mici pentru
această soluție este în continuă creștere

datorită costurilor reduse și ușurinței 
în utilizare. 
România se numără printre primele 15 țări din
lume unde a fost implementat serviciul Tap to
Phone. Firme din diverse domenii, cum este
cel al asigurărilor sau al reparațiilor de
electronice și electrocasnice, folosesc deja
soluția Tap to Phone și se gândesc să extindă
utilizarea pentru toți colaboratorii lor din țară.
Este o tehnologie care poate fi folosită cu
succes pentru plata la livrare în domeniul
comerțului online, în piețe agroalimentare, în
zona de transport (de către taximetriști), la
spectacole și evenimente sportive, precum și
de micii vânzători ambulanți.

TRANSfERUL BANILOR INSTANT

Transferul banilor între consumatori, companii
și guverne reprezintă o prioritate pentru Visa.
Pe măsură ce tot mai multe sectoare ale
economiei sunt digitalizate, apar noi situații în
care banii sunt transferați către și dinspre stat,
cetățeni sau companii, precum plăți între
persoane fizice sau companii care trimit bani
în străinătate.
Soluția de plăți în timp real Visa Direct
permite numeroase utilizări în diverse
domenii de activitate. Un exemplu excelent
este comerțul online, unde clienții își pot primi
instant banii înapoi atunci când returnează
produse sau servicii achiziționate cu cardul
online, ceea ce oferă un avantaj concurențial
important celor care oferă această facilitate.
Pentru comerciantul online, este o modalitate
foarte bună de a crește încrederea clienților în
site-ul său și în serviciile oferite. 

CERTIfICATE DIgITALE
CALIfICATE PENTRU 
SEMNăTURă ELECTRONICă

Pentru a ajuta afacerile să-și creeze o
identitate digitală, am încheiat anul trecut
un parteneriat cu Trans Sped prin care
deținătorii de carduri Visa Business si Visa
Premium pot beneficia de certificate digitale
calificate la costuri extrem de avantajoase.
Potrivit legislației românești și europene,
semnătura electronică cu certificat calificat
are aceeași valoare ca și cea olografă, o
poate înlocui și este opozabilă în justiție.
Semnătura electronică are avantajul utilizării
rapide, a costului scăzut, a securității și a
autenticității. Toate instituțiile publice din
România sunt obligate prin lege să accepte
semnătura electronică cu certificat digital
calificat. Aceasta poate fi folosită în relație
cu Administrația Financiară, cu Inspectoratul
Teritorial de Muncă, cu administrația publică
locală și cu orice altă instituție publică sau
program guvernamental, inclusiv
IMMINVEST. 
ca parte a redresării economice 
în urma crizei covid-19, Visa și-a stabilit
obiectivul de a sprijini opt milioane de
afaceri mici din europa să se adapteze 
și să beneficieze de comerțul digital. 
În acest scop, Visa și-a unit forțele cu bănci,
guverne, platforme comerciale și parteneri
din domeniul tehnologiei pentru a ajuta
micile afaceri să devină digitale, iar până în
prezent peste două milioane de afaceri mici
au putut beneficia de inițiativele partenerilor
noștri. 

i https://www.pwc.ro/en/publications/PwC_Romania_CEO-Survey_2021_RO.pdf
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Avem nevoie de curaj ca să gândim,
să vorbim, să creăm, să visăm
Interviu cu Simon MAuRER, fondator, Maurer Imobiliare

15 ani de piață imobiliară în România,
9000 de locuințe vândute, sute de
angajați dedicați. Cum ați descrie
dumneavoastră Maurer Imobiliare 
în cifre relevante?

Povestea brandului Maurer Imobiliare
începe în 2006, odată cu achiziționarea
terenului pe care urma să se construiască
primul proiect imobiliar al acestui
dezvoltator. Din 2006 și până în prezent
brandul Maurer Imobiliare a cunoscut o
dezvoltare continuă și direct proporțională
cu numărul famiilor care, prin intermediul
nostru, și-au văzut împlinit visul de a avea
propria lor locuință.
Cifrele care stau în spatele acestui brand și
care reflectă rezultatele muncii unei echipe
complete de oameni determinați, motivați
și profesioniști se traduc în: mai mult de 100
de blocuri construite, peste 9.000 de
apartamente vândute în cadrul celor 8
proiecte imobiliare ce se derulează în
prezent în 6 orașe din țară, Brașov,
Constanța și Sibiu, Targu Mures, Cluj
Napoca și Sighișoara.
Rezultate sunt vizibile și sunt, într-adevăr,
bucurătoare însă cea care nu se vede, și
este colosală, este munca din spatele
construirii acestui brand și a susținerii lui pe
poziții de top. Ne-am dorit de la început să
scriem istorie iar pentru asta ne analizăm cu
grijă pașii pe care îi facem pentru ca
afacerea noastră să devină un brand
valoros.

Cum construiți încredere 
în jurul dumneavoastră, 
domnule Simon Maurer?

Compania Maurer Imobiliare se bucură în
continuare de cel mai bun rating bancar A+,
fapt ce oferă încredere sporită partenerilor
noștri de afaceri.
Valorile confortabile ale profitabilității

operaționale și ale celei nete, precum și
valorile ridicate ale indicatorilor de bilanț
denotă faptul că situația financiară a
companiei este una stabilă. Această
stabilitate a firmei oferă certitudinea și
siguranța unei relații pe termen lung, ce pot
fi stabilite cu încredere atât de către
parteneri de afaceri cât și de către clienții
companiei. 
Însă, mai mult decât acești indicatori, ne-am
câștigat încrederea în rândul clienților noștri
pe baza promisiunilor încheiate la început
de drum și respectate de către noi. 

Care credeți că sunt trăsăturile
dumneavoastră de personalitate 
care v-au făcut să aveți succes 
în peste 15 ani de activitate în piața
imobiliară din România?

Am siguranța că toate persoanele din jurul
meu, de la familie, prieteni, angajați până la
parteneri de business pot caracteriza omul
Simon Maurer prin prisma a trei
caracteristici determinante în conturarea
caracterului meu: curaj, modestie și
credință. Aceste trăsături sunt transpuse, de
altfel, în toate proiectele aflate sub
semnătura mea.
Viața ne oferă urcușuri și coborâșuri,
momente ușoare dar și momente care par
greu de depășit, situații în care ne simțim
confortabil dar și multe altele în care ne
simțim depășiți și parcă nu reușim să
întrezărim lumina de la capătul tunelului. Eu
sunt de părere că ceea ce ne face să
depășim momentele de cumpănă este
cantitatea de curaj pe care o avem. Mie nu
mi-a lipsit niciodată curajul și mă
ambiționez să insuflu și oamenilor din jurul
meu să aibă curaj. Avem nevoie de curaj ca
să gândim, să vorbim, să creăm, să visăm.
Avem nevoie de curaj ca să ieșim din aria de
confort și să ne autodepășim continuu. Doar
așa vom reuși să realizăm lucruri care ne

vor face să privim, cu mândrie și satisfacție,
în urmă. 
Eu, Simon Maurer, nu m-am fălit niciodată
cu meritele și realizările mele. O idee poate
fi a unei persoane, însă pentru ca ea să fie
pusă în practică și să capete contur este
nevoie de o echipă. Este foarte important să
fii modest și să privești de la egal la egal
oamenii cu care ai contact. De la muncitorul
de pe șantier sau femeia de serviciu până la
oameni de afaceri din aceeași breaslă, de la
furnizorii de materiale de construcții până la
consultanții în vânzări din companie, de la
persoanele din mass-media până la clientul
final, toți îmi sunt egali și niciodată nu m-
am plasat într-o poziție superioară față de
oamenii din jurul meu.
Am convingerea, însă, că toți pașii pe care i-
am făcut în viața mea, atât pe plan personal
cât și profesional, mi-au fost ghidați de
către o forță puternică și adresez de câte ori
am ocazia mulțumiri divinității că a avut
grijă ca pașii mei să fie cât mai drepți și m-
au condus, astfel, unde mă aflu acum. Sunt
sigur că fără credință și fără să fiu onest și
corect în orice etapă din evoluția mea, nu aș
fi reușit nimic.

Ce v-a determinat să deveniți
dezvoltator imobiliar? Povestiți-ne
despre debutul activității ca antreprenor
și ce v-a determinat să mergeți 
pe acest drum.

Acum mai bine de 14 ani, când eram
acoperit de datorii, urmare a unei investiții
nu foarte inspirată, nu m-am gândit că voi
deveni ceea ce sunt în prezent. Aceste
datorii atârnau greoi pe conștiința mea și
mă făceau să cred că voi fi nevoit să mă
întorc în Germania. Gândul că aș putea
pleca din nou din țara în care abia mă
întorsesem mă apăsa puternic iar asta a
reprezentat pentru mine impulsul de a
merge mai departe. 
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Am simțit că voi da lovitura în ”țara
tuturor posibilităților” – România și
am pornit, cu încredere și ambiție,
pe un drum care promitea multe
încă de la început.

De ce ați ales tocmai domeniul 
Pasiunea pentru domeniul imobiliar
a venit de la vârsta adolescenței,
odată cu prima casă construită,
propria noastră casă din Germania.
M-a cuprins acest domeniu și mă
vedeam cum devin pe zi ce trece tot
mai interesat de construcții și de
modul în care se construiește în
Germania. Am început să mă
documentez tot mai mult și
parcurgeam cu plăcere acest drum
de inițiere în domeniul
construcțiilor.
Am simțit că pot oferi și oamenilor
din țara mea posibilitatea să se
bucure de toate avantajele pe care

le oferă o casă nouă și mi-am dorit
să aduc în România toate valorile pe
care am avut ocazia să le descopăr
într-o țară occidentală.

A fost greu să intrați pe piață? 
Ați întâmpinat piedici? Ce v-a
motivat să continuați? Cât de
dificil este acest tip de afacere 
și care sunt încercările prin care
trece un dezvoltator imobiliar?

Nu, nu a fost greu să intru pe piața
imobiliară din Brașov. Acum mai
bine de 14 ani pe piață locală de
acest profil nu vorbeam de
concurență, nu eram în competiție
cu alți dezvoltatori. Exista doar
cerere și eram pregătit să o satisfac
la un nivel cât mai ridicat.
Am cumpărat astfel, în Brașov, în
plin boom imobiliar, un teren viran
și mă pregăteam să încep

construcția unui cartier rezidențial. 
Din cauza crizei financiare, care m-a
afectat și pe mine, erau șanse mari
ca visul meu să fie distrus. Acela a
fost, însă, un alt moment important
în care nu pot decât să fiu
recunoscător divinității că mi-a făcut
lumină în gânduri și m-a ajutat să
transform acel moment critic într-un
punct 0 de pornire pentru mine și
business-ul meu. Problemele
economice le-am folosit în avantajul
meu și m-am lansat pe piața
imobiliară cu un produs ancorat
perfect în realitatea financiară din
momentul respectiv și ajustat
nevoilor românilor de atunci. 
Am vândut când nu se vindea, am
construit când nu se construia, am
riscat tot ce aveam și am câștigat. 

Ați avut un motiv special pentru
care aţi ales Brașovul pentru
intrarea pe piața românească?
Față de ce era pe piața
brașoveană, ce ați adus nou 
în acest domeniu?

Mi-a plăcut dintotdeauna acest oraș
de la poalele munților, atât din
punct de vedere geografic cât și al
culturii și al oamenilor care locuiesc
aici.  De asemenea, m-am orientat
către acest oraș cunoscând faptul că
este un oraș în plină dezvoltare, în
care mai multe ramuri ale industriei
noastre sunt înfloritoare. Acest
lucru s-a tradus, bineînțeles, și într-
un grad ridicat al cererii pentru
apartamente rezidențiale.  
Am știut să ajustez perfect oferta
noastră pe nevoile clienților și
posibilitățile lor financiare. Decizia
de a construi apartamente noi
reducând dimensiunile lor pentru a
mă alinia modului de
compartimentare a apartamentelor
adoptat în Germania m-au ajutat să
pot vinde astfel la jumătate din
prețul lor, foarte apropiate sau
chiar egale cu prețurile de
producție în acel moment. Ce este
interesant e că pe lângă faptul că
aveam cerere pentru ele chiar mai
mare decât era oferta, reușeam să

Am vândut când
nu se vindea, am
construit când nu
se construia, am
riscat tot ce aveam
și am câștigat.
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am și profit. În prima lună am atins numărul
de 80 de apartamente vândute. Cele 80 s-
au dublat, s-au triplat, s-au transformat în
800 iar azi numărăm, cu mândrie, peste
9.000 de apartamente vândute.

Ce vă diferențiază de competitori? 
Este vorba despre o anumită filosofie de
business sau de o strategie axată pe
locație sau un tip anume de clienți? 

Într-adevăr, în prezent sunt foarte mulți
dezvoltatori imobiliari de seamă în Brașov și
competiția este, așadar, una acerbă.  Noi ne
concentrăm însă să asigurăm clienților,
dincolo de simple locuințe, apartenența la
comunitățile pe care le formăm în cartierele
noastre și să ne punem, astfel, amprenta
asupra vieții lor. Ne orientăm toată atenția
spre oameni și dorim să creăm din
proiectele noastre imobiliare adevărate
”orașe în interiorul orașelor”, cu toate
condițiile unui habitat occidental. Legătura
dintre noi și clienții noștri nu vrem și nu se
încheie în momentul în care clientul a
recepționat apartamentul achiziționat.
Continuăm să ne implicăm activ în viețile lor
și să construim astfel, împreună, cele mai
frumoase amintiri, cele mai plăcute
experiențe alături de familiile și prietenii lor.
Cred că ceea ce ne diferențiază de alți
competitori de pe piața de profil din
România este tocmai faptul că privim
achiziționarea unei locuințe, nu doar prin
prisma satisfacerii unei nevoi fiziologice,
aflate la baza piramidei ci reușim să țintim
mai sus și către satisfacerea altor nevoi pe
care omul le resimte de-a lungul vieții:
nevoia de securitate, de apartenență la
grupuri sociale (familie, prieteni).  

Ce s-a schimbat în imobiliare în ultimii 
15 ani? Care este abordarea actuală față
de momentul intrării dumneavoastră 
în domeniu în România? 

Piața imobiliară înflorește cu fiecare an ce
trece și devine un mecanism tot mai
complex. Pentru noi reprezintă o provocare
să găsim echilibrul perfect între diversele
fluctuații ale cererii, între complexitatea
concurenților noștri direcți și ne determină
să ne ajustăm în permanență oferta asfel
încât să fim cât mai competitivi.  Am trecut
prin diverse stadii care ne-au determinat să

creștem continuu și să ne îmbunătățim
permanent valorile. 
Am trecut de la clientul care investea într-
un apartament foarte ușor iar cerințele lui
erau la limita nevoilor lui zilnice și normale
la clientul care analizează profund,
cântărește toate avantajele și dezavantajele
unei investiții iar cerințele lui depășesc
nevoile lui reale.
La nivel concurențial, am pornit de la o
piață în care, pot spune, dețineam
monopolul și am ajuns într-o perioadă în
care căutăm permanent să avem suficiente
avantaje competitive pentru a ne clasa
mereu cu un pas în fața lor.

Ce proiecte imobiliare pregătiți pentru
anii următori și care sunt principalele
regiuni de interes pentru Maurer
Imobiliare? Ați construit până acum în
Brașov, Sibiu, Constanța, Cluj,
Sighișoara, Târgu Mureș. Capitala
reprezintă o provocare pentru
dumneavoastră? 

La nivelul ofertei noastre, în prezent ne
caracterizează niște cifre de care suntem
foarte mândri și provocarea noastră este să
continuăm creșterea lor. În spatele nostru
stau peste 9.000 de apartamente vândute
în 8 proiecte imobilare din 6 orașe ale țării.  
Suntem prezenți, în momentul actual, în
orașele Sibiu (Avantgarden3), Brașov
(Avantgarden3, Maurer Residence, Maurer
Villas), Constanța (Maurer Residence),
Târgu Mureș (Maurer Residence), Cluj-
Napoca (Maurer Panoramic) și Sighișoara
(Maurer Residence) și ne dorim să așezăm
pe harta extinderii noastre la nivel național
și alte orașe mari ale țării, cum ar fi
București, Iași sau Timișoara.

Care sunt cele mai mari provocări 
acum în proiectele pe care le derulați?

În permanență urmăresc să mă
autodepășesc. Caut să devin tot mai bun în
ceea ce fac, să fiu în permanență ancorat în
tot ceea ce este nou la nivel de construcții
și să implementez cât mai mult ideile
inovative care pot aduce un plus de valoare
proiectelor imobilare pe care le derulez.
Care este cel mai important proiect
dezvoltat de dumneavoastră până
acum? Ce așteptări au cumpărătorii 

și care este feedback-ul de la clienți? 

Avantgarden3 este proiectul etalon al
companiei Maurer Imobiliare și reprezintă
locul pe care peste 5.000 de familii îl
numesc ACASă în acest moment.

Mai locuiți în primul bloc construit de
dumneavoastră în Brașov ? Cum este 
să fiți vecin cu clienții dumneavoastră?

Da, locuiesc în unul dintre primele blocuri
din cadrul proiectului mai sus menționat,
Avantgarden3 Brașov. Este un privilegiu să
fiu zilnic în mijlocul clienților care au
devenit parte din familia noastră extinsă,
familia Maurer Imobiliare.

Cum a schimbat pandemia piața
imobiliară rezidențială la nivel mondial,
în general, și în România în special? 
Ce modificări au apărut în
comportamentul consumatorilor?

A fost previzibil faptul că după pandemie din
ce în ce mai mulţi oameni  se vor orienta să
lucreze de acasă. De asemenea, după ce a
trecut perioada de izolare,
tot mai mulţi oameni au fost orientați să
investească mai mult în casa în care
locuiesc, în vederea reamenajării ei pentru
sporirea gradului de confort și creșterea
utilității încăperilor.
Multe dintre locuinţele proiectate înainte
de pandemie vizau latura practică, cu
bucătării deschise şi mici în condiţiile în care
proprietarii mâncau în oraş sau la locul de
muncă, suprafeţe nu prea mari, pentru un
preţ mai mic de achiziţie şi de obicei cu
balcoane sau terase mai mici, pentru a nu
creşte prea mult costul. Toate aceste
tendinţe au fost puternic influenţate de
perioada de pandemie, când foarte mulţi
corporatişti au lucrat de acasă. Dacă până în
anul 2020 spațiul de locuit putea fi mic şi
minimalist, după aproape două luni de stat
la domiciliu, perspectiva s-a schimbat.
Această perioadă a determinat mai mulţi
oameni să opteze pentru amenajarea unui
birou de acasă.
O mare parte din angajaţi pot lucra eficient
de acasă. Dacă până în pandemie
companiile închiriau birouri pentru 80% din
personal – 20% fiind angajaţi în concedii,
delegaţii sau care lucrau de acasă - acum
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este posibil să vedem închiriate
spaţii mai mici, lăsând mai mulţi
angajaţi să lucreze de acasă. 
De asemenea, în perioada de
izolare, majoritatea oamenilor s-au
confruntat cu problema spațiului
foarte limitat care să le permită
desfășurarea în condiții normale a
activităților cotidiene (spațiu limitat
pentru joaca copiilor, pentru
efectuarea unor exerciții fizice,
pentru desfășurarea hobby-urilor).
și nu în cele din urmă, perioada de
pandemie vine și cu anumite
dezechilibre financiare resimțite de
către toți, într-o măsură mai mică
sau mai mare. În acest context,
orientarea spre achiziția unor
apartamente mai mari, mai
spațioase rămâne sub un semn al
incertitudinii.
În acest context, identificarea unei
soluții care să ofere oamenilor
avantajul unui spațiu confortabil,
multifuncțional dar toate acestea
într-un buget economic, ușor de

acoperit reprezintă o nevoie reală și
necesară.

Cum v-ați adaptat produsul
modificărilor survenite în cadrul
comportamentului de consum al
potențialilor voștri clienți după
această perioadă de pandemie?

Nevoile oamenilor, în general, și
modificările survenite în
comportamentul oamenilor după
această perioadă de pandemie, au
fost sursele de inspirație pentru un
concept revoluționar de maximizare
a spațiului dintr-o locuință.
Prin integrarea conceptului inovator
RoomInnovation într-o locuință se
va asigura, fără îndoială, utilitatea și
funcționalitatea tuturor încăperilor
din apartament 24 de ore din 24, 7
zile din 7.
RoomInnovation Bed / patul mobil
reușește să transforme o singură
încăpere în două camere.
Dormitorul matrimonial, o încăpere

cu o utilitate resimțită, în general,
doar pe timpul nopții, își va găsi
funcționalitatea și pe timpul zilei,
transformându-se în cameră de
joacă, home-office, un living spațios
sau orice altă încăpere de care o
familie ar putea avea nevoie pe
timpul zilei.
Cu o simplă apăsare a unui buton,
patul se va ridica la nivelul
plafonului și, astfel, se va obține mai
mult spațiu pentru diversele
activități din timpul zilei, în
desfășurarea cărora , de cele mai
multe ori, te loveai de lipsa spațiul
necesar.
În linii mari, este vorba de
schimbarea conceptului de locuire
de la noapte la zi și adaptarea în
mod flexibil la propriile nevoi ale
oamenilor.
RoomInnovation Wall / peretele
mobil dublează și deschide spațiul
din interiorul unui apartament.
Structura clasică a unui apartament,
cu compartimentare standard și
pereți despărțitori între fiecare
încăpere vine cu marele dezavantaj
că nu te vei putea bucura niciodată,
concomitent, de tot spațiul din acel
apartament. În astfel de locuințe se
va simți mereu disconfortul dat de
încăperile mici, închise și întunecate
(de cei cca 8 mp dintr-o bucătărie,
de cei cca. 10 - 14 mp dintr-un
dormitor, de cei cca. 17 - 20 mp
dintr-o cameră de zi etc). Conceptul
inovator RoomInnovation Wall a
fost gândit să elimine în totalitate
acest dezavantaj. Faptul că oamenii
vor putea locui, trăi și bucura de tot
spațiul util dintr-un apartament, de
toată suprafața și deschiderea lui
vor avea efecte pozitive asupra celor
care locuiesc într-un astfel de
apartament, atât din punct de
vedere fizic, cât și emoțional.
O familie care locuiește într-un
apartament compartimentat clasic,
cu încăperi delimitate de pereți ficși,
va resimți mereu disconfortul
acestei rigidități. Ruptura fizică între
membrii familiei (copilul care își
petrece timpul în camera lui, soția în
bucătărie iar soțul în camera de zi)

Ne dorim să
așezăm pe harta
extinderii noastre
la nivel național și
alte orașe mari ale
țării, cum ar fi
București, Iași sau
Timișoara.

maurer panoramic cluj
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va duce, inevitabil, și la rupturi sociale și
emoționale.
RoomInnovantion Wall oferă o soluție
optimă care îți asigură păstrarea avantajelor
unei structuri clasice de apartament
(intimitatea fiecărei încăperi, închiderea
bucătăriei în timpul gătitului) cu avantajele
unei structuri de tip open space.

Acest concept inovator a fost deja
integrat într-unul din proiectele voastre
imobiliare. Despre care proiect este
vorba și ce îl face să devină un proiect
unic pe piața imobiliară și de real
interes?

Toate proiectele aflate sub semnătura
Maurer Imobiliare vor beneficia de acest
UPGRADE însă Avantgarden3 (proiectul
nostru etalon) este primul proiect care are
integrat conceptul inovator

RoomInnovation în cadrul apartamentelor
din faza V a proiectului (demarată în luna
august a anului trecut).
Așadar, odată cu faza V am lansat
conceptul de ”apartamente
multifuncționale” - primele apartamente
de acest tip în care conceptul inovator prin
care un apartament își schimbă
funcționalitatea și își dublează, practic,
suprafața, este inclus în prețul
apartamentului, negenerând, astfel,
eforturi și costuri suplimentare din partea
clienților noștri.
Apartamentele multifuncționale vin cu
următoarele avantaje competitive de
neegalat: confort fizic prin maximizarea
spațiului din locuință datorită patului mobil,
experiența de locuire într-un spațiu
nelimitat datorită pereților mobili și zone
de relaxare generoase datorită teraselor cu
suprafața între 9 și 76 mp. De asemenea,

pereții interiori dintr-un astfel de
apartament multifuncțional au o înălțime
de 2,60 m (mai mare decât înălțimea
standard a apartamentelor), lucru care
contribuie la creșterea calității vieții și a
sănătății clienților prin sporirea volumului
de oxigen din apartament.

Din punct de vedere financiar, 
aceste apartamente sunt accesibile 
la preț?

Da, acesta este un alt avantaj al
apartamentelor care includ acest concept
inovator – accesibilitatea în ceea ce
privește prețul de achiziție. Prețul
apartamentelor multifuncționale este
perfect aliniat la prețul pieței pentru
apartamente cu aceeași suprafață însă
efectele pozitive produse de existența
acestui concept sunt cele care fac diferența

avantgarden 3 sibiu

avantgarden 3

maurer Residence brașov

maurer Residence constanța
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și adaugă plus valoare
apartamentelor multifuncționale.
De exemplu, o structură de
apartament de tip studio sau
garsonieră, accesibile ca preț
datorită suprafețelor mai mici, pot
deveni cu ușurință apartamente
extrem de funcționale, generoase ca
suprafață și adaptabile cerințelor
întregii familii atunci când
beneficiază de produsele Innovation
Wall și Innovation Bed din cadrul
conceptului inovator
RoomInnovation.

Ce așteptări aveți cu privire la acest

concept nou și inovator integrat îm
cadrul de apartamentelor? 

Îmi doresc ca acest concept să ajungă
în casele a câtor mai mulți oameni,
nu doar în România ci peste tot în
lume, pentru că, per ansamblu, este
un concept care sporește calitatea
vieții oamenilor. 
Aportul nostru social, prin
conceperea acestui produs extrem de
util în casele oamenilor, este unul
semnificativ. Nu vorbim despre un
produs de nișă sau de niște pretenții
nejustificate ale oamenilor. Este
vorba de satisfacerea unei nevoi

reale care ne impactează. Nevoia de
a avea mai mult spațiu pentru a ne
desfășura activitatea de zi cu zi,
pentru a ne putea bucura de oamenii
dragi nouă, pentru a ne simți
confortabil acasă la noi... în linii mari,
pentru a putea trăi o viață sănătoasă. 

Mai multe detalii despre proiectele
Maurer imobiliare puteți obține

accesând www.maurerimobiliare.ro
sau la numărul 0733343334

Îmi doresc ca 
acest concept
(”Apartamente
multifuncționale”)
să ajungă în casele
a câtor mai mulți
oameni, nu doar în
România  ci peste
tot în lume, pentru
că, per ansamblu,
este un concept
care sporește
calitatea vieții
oamenilor.

maurer villas brașov

maurer Residence sighișoara maurer Residence târgu mureș
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Oferim o altă perspectivă asupra
luxului: nu opulență, ci armonie
Interviu cu Cristian Pascu, CEO, PSC Group 
și Gabriel Florescu, Managing Partner, PSC Group

PSC Group a fost fondat în anul 1997. 
În prima fază v-ați axat pe construcții,
apoi ați trecut la dezvoltare imobiliară.
Care a fost evoluția grupului? Care au
fost cele mai complexe lucrări derulate?
Care sunt proiectele cu care vă mândriți?

cristian pascu
PSC Group este o afacere de familie care a
pornit de la experiența și principiile definite
de tatăl meu, inginer constructor Dumitru
Pascu. Despre profesie și valori se pot spune
multe banalități, însă tatăl meu mi-a arătat
în fiecare zi, la nivel practic, ce înseamnă să
faci lucrurile cu plăcere, cu responsabilitate
și competență. Această abordare se reflectă
în calitatea produsului dar și în gradul de
satisfacție obținut. În acest sens, ne simțim
mândri de toate proiectele la care am
participat ca antrepriză de constructii, dar
dacă ne referim la cele mai vizibile, aș
menționa consolidarea Institutului de
Mecanică Fină din București, Aviatorilor 92
Office Building, fabrica Tuborg, sediul Sharp,
centrul comercial Mallmart. 
Pe măsură ce piața și exigențele clienților au
evoluat, am observat nevoia acută a unui
standard superior, atât în sfera rezidențială
cât și în cea comercială, care nu putea fi
asigurat doar printr-o execuție foarte bună,
ci și prin concept și atragere adecvată de
capital. De aici s-a născut ideea de a ne
îndrepta către dezvoltare imobiliară. Este
un domeniu foarte complex, care comportă
aspecte juridice, financiare, de cercetare și
inovație. 
După terminarea Universității, eu împreună
cu prietenul și actualul meu asociat, Gabriel
Florescu, ne-am alăturat tatălui meu și
progresiv am format o echipă care să
acopere o plajă foarte largă de servicii.
Astăzi, prin departamentele interne și
diviziile asociate, acoperim servicii de

property management, consultanță tehnică,
proiectare arhitectură și design, proiectare
rezistență și project management. În
această formulă am dezvoltat proiecte
ample, așa cum este ansamblul WIN-
Herăstrău din Cartierul Francez. Anticipăm,
pe fondul infrastructurii construite și a
resurselor create, o expansiune pronunțată
a grupului PSC, dictată în egală măsură de
aspirațiile noastre și de ofertele de proiecte
noi care ne sosesc. 

WIn Herăstrău este un ansamblu
imobiliar exclusivist, situat în partea 
de nord a capitalei - cartierul Șoseaua
nordului. Prin ce se distinge acest
ansamblu rezidențial? 

Gabriel Florescu
Ne-am referit la WIN Herăstrău, în repetate
ocazii, ca la un proiect de maturitate,
pentru că a apărut după dobândirea unei
experiențe semnificative - individuală și ca
echipă - și acest lucru s-a manifestat în
coeziunea conceptului și în capacitatea de a
depăși cu eleganță obstacolele. Ne-am
propus să oferim o calitate a locuirii net
superioară standardului pieței, și să oferim
o altă perspectivă asupra luxului: nu
opulență, ci armonie. Pe lângă poziție,
selecția minuțioasă a materialelor și
asigurarea excelenței tehnice,
indispensabile într-un complex de această
natură, ne-am dorit să oferim echilibru între
estetică, funcție și elementele de
sustenabilitate. Ansamblul este compus din
șase clădiri de apartamente, cu facilități
integrate, între care sală de fitness, servicii
de înfrumusețare, mini-market, cafenea,
spălătorie auto, locuri de joacă și ample
zone verzi. Am prevăzut și spații pentru
organizarea de evenimente culturale și
pentru un flux de socializare. Totul este

gândit să ofere o locuință primitoare dar și
un sentiment de apartenență și cadru de
dezvoltare. A fost o provocare, au fost și
momente de incertitudine, la începutul
anului trecut, de exemplu, când au apărut
primele restricții legate de pandemie, nu
aveam cum să evaluam a priori, fluctuațiile
pieței. Am fost plăcut surprinși să
constatăm că vânzările noastre nu numai că
nu au stagnat, ci au crescut într-un ritm
susținut. Este o bucurie să vedem cât de
bine a fost primită această idee, de clienți,
de presă și de vecinii din această zonă. 

Cum apreciați termenele în care se
eliberează documentațiile de urbanism
în vederea obținerii avizelor și
autorizațiilor? Ce credeți că se poate
face, la nivel practic, pentru a normaliza
și fluidiza relația între oficialitățile
publice și dezvoltatorii imobiliari?

cristian pascu
Considerăm foarte potrivit pentru București
cât și pentru celelalte orașe din țară că
există o atenție declarată și susținută către
modul în care ne dezvoltăm din punct de
vedere urbanistic. Doar având această
atenție, ca echipă compactă formată din
oficialități și dezvoltatori imobiliari, putem
spori calitatea locuirii pentru cetățeni,
îmbunătăți imaginea generală a orașelor și
atrage resurse care să susțină dezvoltarea
din partea investitorilor străini și a
fondurilor externe de investiții. 
În ceea ce privește forma pentru a atinge
acest deziderat, sunt de acord cu ideea că
un sistem bun se clădește organic, în mod
sănătos, într-o perioadă de timp. Nu poate
exista unul care să satisfacă toate criteriile
într-un timp atât de scurt față de
momentul inițierii lui. Totodată, nu se
poate anula deodată sistemul precedent
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pentru că apoi există un disconfort
foarte mare adus cetățenilor și
dezvoltatorilor și astfel apar alte
aspecte ce trebuie gestionate și
consumă resurse pentru restabilirea
unui echilibru necesar.
Întrepătrunderea celor două
sisteme o văd soluția potrivită și
aceasta este și recomandarea mea
privind această direcție. În această
perioadă de tranziție consider că ar
ajuta mult o abordare punctuală,
direcționată către proiecte sau
dezvoltatori cu un istoric deficitar și
prejudicios la adresa cetățenilor și a
imaginii urbanistice. Aduc în atenție
în același context opinia mea privind
legislația din ultimii treizeci de ani,
în care există multe situații
contradictorii, desincronizări, dar în
multe cazuri, acestea nu își au
rădăcinile în rele intenții sau în
încercări de a obține un profit

necuvenit. În mod ideal în noul
sistem se vor aduce actualizări în
acest sens. În ceea ce ne privește ne
arătăm permanent disponibili în
fața autorităților cât și în relația cu
colegii dezvoltatori privind
generarea unei locuiri cât mai
confortabile și a unei imagini tot
mai frumoase a orașelor noastre. 

În ultimii ani a fost o efervescență
pe toate segmentele – rezidențial,
birouri, industrial, logistic, retail,
hoteluri, etc. Putem spune că
piața imobiliară din țara noastră
este una matură? 

Gabriel Florescu
Este mult mai matură astăzi decât a
fost în decadele precedente.
Educația și exigențele clienților au
crescut și atât noi, cât și colegii
noștri din acest domeniu de

activitate, ne străduim să
răspundem adecvat provocării.
Această efervescență generează
competiție și cred că acest lucru
este în beneficiul clienților cât și al
nostru, al dezvoltatorilor, pentru că
ne oferă contextul în care să ne
perfecționăm tehnic și să ne
explorăm latura creativă.

Cum vedeți evoluția în următorii
ani a acestei industrii, ținând
cont de potențialul ei de creștere,
de tranzacțiile realizate în ultimii
doi ani, de nivelul actual al
prețurilor și de cererea clienților?

cristian pascu
Cererea este în creștere și cred că
această tendință va continua, fiind
influențată atât de nevoi cât și de
apetitul pentru investiții într-un sector
sigur sau mai sigur decât celelalte.

Anticipăm, pe fondul
infrastructurii
construite și a
resurselor create, 
o expansiune
pronunțată a
grupului PSC,
dictată în egală
măsură de
aspirațiile noastre 
și de ofertele de
proiecte noi care 
ne sosesc. 

Gabriel Florescu, Managing Partner, PSC Group
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Cum percepeți nivelul de
fiscalitate în industria
construcțiilor? Considerați că ar
mai fi nevoie de alte facilități?

Gabriel Florescu 
Cred că ar fi utile stimulente
suplimentare vis-à-vis de inovație și
o legislație stabilă în acest sens.

Cine ar trebui să stimuleze
cultura construirii de calitate?
Care sunt valorile pe care 
se sprĳină grupul PSC?

cristian pascu
După părerea mea, cultura
construirii de calitate are patru
coordonate: valorile
dezvoltatorului imobiliar,
așteptările clienților, competiția și
contextul legislativ. În ce ne
privește, avem convingerea că
putem face lucruri optime chiar și
în condiții imperfecte, atât timp cât
nu compromitem competența,
caracterul etic și relevanța socio-
culturală. În ceea ce-i privește pe
clienți, noi îi privim ca pe partenerii
noștri, pentru că nevoile lor sunt o
sursă de inspirație iar părerile și
criticile lor sunt chei de evaluare
pentru munca noastră. Pe
competitorii noștri îi privim ca pe

colegi în îmbunătățirea aspectului
urban, suburban și rural, nu ca pe
niște adversari. Referindu-ne la
legislație, este extrem de
importantă, este de multe ori
factorul hotărâtor între un proiect
bun implementabil și unul irosit. 

Care sunt calitățile care 
definesc un antreprenor? 
Este antreprenoriatul o cale 
către libertate profesională?

cristian pascu
Un vizionar, ancorat de pragmatism
dar și de perseverență, conștient că
succesul se măsoară nu numai în
beneficii imediate ci mai ales în
patrimoniul lăsat generațiilor
următoare – ce minți și inimi reușim
să atingem, ce resurse conservăm și
generăm, ce fel de idei hrănim.
Percepția generală este într-adevăr
aceea că antreprenoriatul este un
pod spre libertate, însă pilonii
acestui pod sunt răspunderea față
de echipă și față de idealul de la
care pornești. Aș spune, prin
urmare, că este o cale către o
libertate mai puțin condiționată
extern, dar pentru a obține succesul
este necesar un grad superior de
automonitorizare și o aducere
constantă a conștiinței în prim plan.

Ce este succesul?

Gabriel Florescu 
Pentru mine este abilitatea de a lăsa
generației viitoare un model, un
mecanism util și replicabil, care să
constituie o sursă de inspirație și de
progres. Ca părinte și ca membru al
societății, consider că acesta este
barometrul cel mai potrivit. Sigur,
obținerea unor satisfacții de ordin
material este importantă și ar trebui
să fie și o măsură a calității produ -
sului oferit, dar latura financiară luată
în izolare față de cele enumerate de
mai sus, mi se pare insuficientă.

Cum înfruntați și depășiți
obstacolele? Care este metoda
dumneavoastră de a face față
provocărilor?

Gabriel Florescu 
Privind obstacolele ca pe anticorpi
împotriva rutinei, a plafonării și
evitând să le interpretăm ca pe un
factor paralizant. Pot fi neplăcute
dar stimulează arta de a-ți redefini
limitele, de a regândi clișee și
preconcepții, despre sine și despre
ceilalți. Dincolo de autodeterminare,
este esențial sprijinul familiei și al
echipei, pe care o privim tot ca pe o
extensie a structurii de familie.

Am fost plăcut
surprinși să
constatăm că
vânzările noastre
nu numai că nu au
stagnat, ci au
crescut într-un
ritm susținut. Este
o bucurie să vedem
cât de bine a fost
primită această
idee, de clienți, de
presă și de vecinii
din această zonă. 



26 l septembRie 2021

C
LU

B 
A

n
TR

EP
RE

n
O

R

Dr. Vet Clinic – 
servicii veterinare premium,
cosmetică și hairstyling canin
Interviu cu Shireen Hanandeh, Fondator și Director General, Dr. Vet Clinic

Dr. vet Clinic este apreciată și
respectată în industria de servicii
veterinare, oferind inclusiv servicii de
cosmetică și hairstyling canin. 
Ce v-a determinat să alegeți acest
segment de business?

În primul rând dorința de a ajuta, eu la
rândul meu dețin animale de companie și
mi-am dorit să am posibilitatea să le ofer
siguranță din punct de vedere medical
atunci când se impune. Ulterior am pus
accent pe îmbinarea tuturor facilităților de
care pot beneficia clienții noștri, inclusiv
serviciile de cosmetică și hairstyling canin
unde pot spune cu siguranță că traversăm o
perioadă în care am început să învățăm și să
acordăm atenție animăluțelor care ne
însoțesc în viața de zi cu zi.

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

Dacă ne raportăm la echipamente și
medicamente veterinare, este necesar să
menționez faptul că toate produsele pe care
le utilizăm în cadrul Dr. Vet Clinic sunt
recunoscute la nivel european din punct de
vedere al îmbunătățirii procesului de
tratament al fiecărui pacient, astfel încât ne
dorim să ne faciliteze rezultatul/
diagnosticul și tratamentul aplicat acestora.
Dacă ne raportăm la produsele de
cosmetică și hairstyling canin, aici pot spune
faptul că produsele pe care ne bazăm în
cadrul Dr. Vet Clinic sunt printre cele mai
bune pe care le putem găsi la ora actuală pe
piață și care sunt testate din punct de
vedere dermatologic și sunt avizate de către
Ministerul Sănătății. Suntem foarte
pasionați și interesați de satisfacerea atât a
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pacienților cât și a proprietarilor,
astfel încât ne dorim ca în viitorul
apropiat să ne formăm o bază de
clienți cât mai mare și care să fie
bazată doar pe satisfacerea pe
deplin a acestora, regula nr. 1 pe
care noi ne bazăm fiind satisfacerea
pacienților.

Ce investiții presupune
dezvoltarea unei clinici veterinare
premium?

În momentul în care am decis să pun
bazele acestui business, după cum
am menționat anterior, în primul
rând am pus pe primul loc pacienții
iar ulterior am luat în calcul și
necesarul de investiție care a stat la
baza construirii proiectului  Dr. Vet
Clinic.
Consider că înainte de toate
aspectele care țin de latura
financiară este necesar să ne bazăm
pe
pasiune/devotament/empatie/implic
are și profesionalism. Raportat la
investiția din punct de vedere al
aparaturii am ținut cont și am luat 
în calcul achiziționarea celei mai
bune aparaturi, astfel încât să
întrunim un standard ridicat din
punct de vedere al calității serviciilor
oferite de către noi.

Care este profilul clienților 
Dr. vet Clinic? Cum au evoluat
cerințele acestora, în ultimii ani?

În momentul actual pot spune că
suntem într-o continuă descoperire
a clienților care ne trec pragul. Nu
pot descrie exact profilul clienților
Dr. Vet Clinic deoarece suntem
deschiși în fața oricărui
pacient/client, evident serviciile
noastre consider că trebuie să
mulțumeasca pe oricine atât din
punct de vedere medical cât și pe
partea de cosmetică și hairstyling
canin.
Din punct de vedere al evoluției
cerințelor acestora, consider că ne
aflăm pe un trend ascendent,
evident într-o continuă dezvoltare și
adaptare față de nevoile acestora, în
concluzie suntem pregătiți să facem
față oricărei provocări.

Care sunt cele mai solicitate
servicii?

De regulă în acest domeniu putem
lua în calcul faptul că tendințele
serviciilor solicitate sunt influențate
oarecum și de către sezonalitate,
dar majoritatea pot spune că au fost
urgențe care au constat în diferite
cazuri/situații la care noi a trebuit 

să răspundem cu cel mai mare
interes și implicare astfel încât
rezultatul să fie cât mai pozitiv din
punct de vedere al sănătății
pacienților noștri.

Ce consideraţi că este mai
important pentru clienți atunci
când aleg o clinică veterinară:
aspectul clinicii, dotarea tehnică
sau profesionalismul
personalului?

Cu siguranță aspectul, probabil
prima impresie contează și tot
timpul ne raportăm la contactul
vizual pe care îl are un client cu o
clinică veterinară, moment în care
se observă atât incinta cât și
aparatura pe care o deținem. Este
necesar să menționez că pe lângă
acest aspect trebuiesc întrunite
foarte bine și alte două aspecte care
sunt strâns legate, atât serviciile
oferite cât și profesionalismul de
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care trebuie să dăm dovadă în
momentul în care ne desfășurăm
activitatea.

Care sunt tendințele în materie de
servicii veterinare? 

Tendințele la nivel de servicii
medicale au fost și sunt legate de
faptul că este necesar să avem toate
serviciile la un loc. Dacă întrunim
acest aspect cu siguranță consider
ne ridicăm la nivelul așteptărilor pe
care le au clienții noștri, deoarece
nu mai este nevoie să ne deplasăm
dintr-un loc în altul pentru a putea
trata un pacient. Evident susțin
faptul că este necesar să dăm
dovadă de implicare astfel încât să
punem un diagnostic și un tratament
corespunzător astfel încât să avem și
rezultate din acest punct de vedere.

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

Pot spune că până în momentul de
față nu am întâmpinat sau nu am
considerat niciun moment de
„cumpănă” din cariera mea ca fiind
o provocare. Într-adevăr am întâlnit
momente decisive dar care nu au
fost și dificile. În momentul în care
vorbim despre business și întreaga
mea carieră pot spune că le-am
manageriat cu brio astfel încât să
nu-mi fie teamă niciodată de
următorul pas sau de ceea ce va
urma.

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

Consider că pentru a reuși într-un
astfel de domeniu este necesar să
avem perseverență, foarte mult
studiu de caz pentru că din punct de
vedere medical ne aflăm într-o
continuă dezvoltare profesională, și
nu în ultimul rând tact, iar când spun
tact mă rezum strict la faptul de a
avea capacitatea de a forma o
echipă foarte bine legată care să

aibă capacitatea de a comunica, de a
asculta și de a pune în practică atât
propriile cunoștințe cât și ale
celorlalți colegi atunci când se
solicită sprijinul lor. Evident
coroborat cu toate cele enumerate
mai devreme este necesar să avem
capacitatea de a ne adapta oricărei
situații și oricărei schimbări.      

Cum vedeți evoluția afacerii
dumneavoastră?

Consider că evoluția acestui business
se bazează în primul rând pe
oameni, mai exact pe colegii noștri
din cadrul Dr. Vet Clinic care au
dorința de a se dezvolta odată cu
acest concept, practic cu fiecare
pacient în parte care este tratat la

noi. Pentru noi este foarte
important să ne lăsăm amprenta
într-un sens pozitiv de la primul
contact cu fiecare client astfel încât
acesta să se întoarcă dintr-un simplu
motiv iar acesta să fie bazat pe
încrederea formată în timp vis-a-vis
de serviciile oferite.

Cum percepeți gradul 
de competiție / concurență 
din acest sector?

Deși în acest segment de business
suntem destul de multe
Clinici/Cabinete Veterinare
prioritatea noastra nr.1 sunt
pacienții. Deși avem fiecare clienții
noștri consider că nu trebuie să ne
îndepărtăm de scopul nostru
primordial, acela de a ne ocupa și
trata pacienții. În concluzie consider
că în strânsă colaborare cu ceilalți,
fie ea stabilită sau nu, cu siguranță
cu toții formăm un întreg.

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

Referitor la relaxarea după o
săptămână intensă de lucru, pot
spune că știu când începe o
săptămână de lucru dar nu știu când
se termină, deoarece în segmentele
de business unde îmi desfășor
activitățile se impune ca eu să fiu
tot timpul activă. În concluzie pot
spune că beneficiez de mai puțină
relaxare și de mai multă muncă sau
cum îmi place mie să o denumesc,
“relaxare prin muncă”.
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Trusted app democratizează accesul
la raportarea financiară digitală
Interviu cu Ioana Arsenie, Fondator & CEO, Trusted Advisor Strategy & Finance

Când ați fondat Trusted
Advisor Strategy & Finance?
Care au fost obiectivele
inițiale ale companiei?

Trusted Advisor a debutat în
septembrie 2015, fiind rezultatul
expertizei mele de 15 ani la acel
moment, în consultanță și roluri
de management strategic în
multinațională. Mi-am dorit să
lucrez pentru companii
românești, să aducem bune
practici pentru managementul
local, într-o variantă flexibilă, în
acord cu bugetele reduse ale
afacerilor românești mici și
mijlocii. 
Îmi place să spun că sunt CEO
extern, iar Trusted Advisor este
departamentul finaciar-contabil
pentru clienții săi. Mai mult,
antreprenorii cu care lucrez
îndeaproape de ani buni mă
consideră « trusted advisor »,
sfătuitorul de încredere în decizii
de business și personale
strategice. 

Care au principalele lecții
învățate în această perioadă
marcată de criză sanitară 
și criză economică?

Pentru noi a fost o perioadă de
anduranță și pot spune că
principala bună practică,
rezultat al acestei perioade,
este standardizarea proceselor,
cu focus pentru automatizări,
pentru a putea crește eficiența
și a fi cât mai flexibili atunci
când oamenii din echipă nu
sunt disponibili.

Am observat la clienții Trusted
o mai mare aplecare pentru
acuratețe și calculul financiar
înaintea deciziilor de business,
această tendință fiind
confirmată și de rezultatele
studiului « Raportarea
financiară la antreprenori în
anul pandemic » realizat de
echipa Trusted Advisor.
Antreprenorii sunt mai atenți la
profitabilitate și încearcă să
analizeze liniile de business
separat, pentru a nu canibaliza
profitul obținut într-o parte a
afacerii cu linii de business
aflate în pierdere. 46.2% dintre
antreprenori consideră
prioritate creșterea
profitabilității nete, conform
studiului nostru. (figura 1)

Anul trecut ați evidențiat
faptul că 80% dintre IMM-
urile din România nu au o
strategie financiară
actualizată la contextul
pandemiei. Ce măsuri ar
trebui să ia proprietarii de
business-uri pentru a ieși cu
bine din criză?

Am învățat și în această criză că
ipotezele de business se pot
schimbă rapid și aș dori să
recomand antreprenorilor să
țină cont de aceste sfaturi:
Construirea unui fond de
rezervă (urgență) dimensionat
în funcție de mărimea firmei,
de la 3-6 luni de cheltuieli
operaționale.
Să conducă afacerea pe baza
unui buget dinamic (Simulator

Figura 1
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de Business), monitorizând
îndeaproape indicatorii critici,
în cadrul unui Tablou de Bord.
Să lucreze pentru a flexibiliza
bugetul de cheltuieli, cu cât mai
multe categorii având o
componentă principală
variabilă.

Ați lansat TRUSTED App, 
o aplicație care și-a propus 
să digitalizeze IMM-urile
românești care înregistrează
o cifră de afaceri de până la
un milion de euro. Cum au
primit antreprenorii această
aplicație și care sunt
avantajele TRUSTED App?

Trusted app democratizează
accesul la raportarea financiară
digitală, pornind de la 5
euro/lună, și vine cu funcționa -
litatea de buget, unică la nivel
de aplicații pentru IMM-uri.
Utilizarea Trusted App permite
vizualizarea și analiză grafică a
rezultatelor financiare lunare,
cumulate și comparative Y/Y-1,

prin integrarea cu orice soft de
contabilitate din care se extrag
datele din P&L, care sunt
grupate automat pe categorii
de buget în aplicație.
De asemenea, aplicația este
disponibilă pentru orice
antreprenor, fără a fi neapărat
client Trusted Advisor, întrucât
utilizarea acesteia necesită
cunoștințe minime de finanțe 
și IT.
Suntem deschiși să încheiem
parteneriate cu firme de
contabilitate, astfel încât să
poată beneficia de Trusted App
cât mai multe IMM-uri. 
(figura 2)

Cum percepeți în prezent
gradul de dificultate a
dosarelor care trebuiesc
elaborate pentru absorbția
fondurilor europene, atât
pentru companii cât și pentru
instituții publice?

Desigur, recomandăm să se
lucreze cu consultanți

specializați pentru a elabora
proiectele în concordanță cu
cerințele fiecărui ghid. Din
punct de vedere financiar și
business, cred că este esențial
ca un proiect să fie sustenabil și
cifrele incluse în bugete să fie
pertinente și nu doar de dragul
de a atinge indicatorii cu
punctaj. Aici putem aduce
valoare adăugată.

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?

Mă preocupă să înțeleg
strategiile și instrumentele

pentru scalare și cred că
vulnerabilitatea IMM-urilor din
România constă în dificultatea
de a depăși nivelul de
subzistență, dar și de a scala.
Avem de două ori mai puține
IMM-uri cu venituri de peste 1
million de euro raportat la mia
de locuitori față de Polonia sau
Ungaria. Un alt aspect care
pune în dificultate companiile
este capitalizarea insuficientă
sau, mai grav, capitalurile
proprii negative. Ca parte
pozitivă a crizei vom vedea mai
multă grijă pentru o structură
financiară coerentă și
sustenabilă și sprijin antrepre -
norii pentru acest obiectiv.

Cât de mult contează
imaginea personală în
antreprenoriat? Cât de
importantă este încrederea,
credibilitatea și notorietatea
profesională pe care o
transmite un antreprenor
clienților săi?

Fără îndoială, în construcția
brandului personal în rolul meu
de strateg financiar avem o
componentă de « zi cu zi », a
ceea ce livrăm, promisiune
îndeplinită, calitate, claritate
asupra businessului, dar și
componentă strategică, a
analizei de context, opinii și
studii realizate, care confirmă
nivelul de profesionist. Mă
bucură și mulțumesc clienților
Trusted pentru recomandări și
ne dorim să lucrăm în
continuare pentru strategii
financiare sănătoase și clare,
prin profesionalism și
digitalizare.

ioana arsenie
Founder & CEO Trusted Advisor Strategy & Finance

Founder Trusted App
Co-Founder Contabilitatea Lucrează pentru Antreprenori

www.trustedadvisor.ro

CONTACT

Figura 2
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Dorna Medical a ajuns cel mai
important furnizor de servicii
medicale private din nordul țării
Interviu cu Dr. Rodica Boca, Fondator și Manager General, Dorna Medical

Ce reprezintă astăzi această companie
medicală prezentă în  județele: Suceava,
Botoșani, Mureș și Bistrița năsăud?

Astăzi, după 23 de ani de activitate, Dorna
Medical a ajuns, fără a exagera în vreun fel,
cel mai important furnizor de servicii
medicale private din nordul țării. Nu suntem
prezenți doar în orașele menționate, am
reușit să ne extindem în patru județe:
Suceava, Bistrița-Năsăud, Botoșani și, mai
nou, Mureș. și în următorii ani ne
propunem să creăm o rețea medicală și să
fim prezenți și în alte zone ale României. Cu
alte cuvinte, nu ne vom impune limite, iar
dezvoltarea companiei va continua pentru
că pacienții au nevoie de un act medical de
calitate, de specialiști pentru care ei să
reprezinte o prioritare, de investigații
realizate cu ajutorul unei aparaturi
ultraperformante, aliniată standardelor
internaționale. și, nu în ultimul rând, aș mai
adăuga o componentă: empatia față de
pacienți și soluțiile integrative pe care le
oferim problemelor lor de sănătate.
Medicii noștri colaborează excelent, fiecare
pacient reprezintă un caz particular, iar noi,
în echipă, încercăm să-i redăm sau
ameliorăm starea de sănătate. Pentru a
exemplifica și este doar un exemplu
oarecare, dacă un pacient se prezintă la
Cabinetul de Dietetică și Nutriție,
specialistul îi va recomanda un set de
analize pe baza cărora îi va concepe o dietă
personalizată. Dacă este necesar, intervine
și expertiza unui medic endocrinolog și/sau
diabetolog. De asemenea, dacă este vorba
despre o afecțiune care implică și o
componentă emoțională, cum ar fi
mâncatul compulsiv, nutriționistul va

trimite pacientul respectiv la psiholog,
pentru a găsi și rezolva cauzele, căci noi nu
tratăm doar efectele. Așa cum am
menționat anterior, în cadrul societății
avem și cabinete de Psihologie, ba chiar un
medic specializat în Psihiatrie Pediatrică, o
specialitate rară în țara noastră, dar atât de
necesară.
În 2021, Dorna Medical înseamnă o echipă
alcătuită din peste 400 de angajați
permanenți și colaboratori care activează în
policlinică, laboratoarele noastre clinice și
punctele de recoltare, precum și în centrele
de Radiologie și Imagistică Medicală. Noi ne
numim „familie”, iar eu însămi, căci dincolo
de titulatura de manager general Dorna
Medical, sunt înainte de toate medic
primar Medicină de Laborator, nu am
încetat vreodată să lucrez. Laboratorul e
„acasă” și sunt recunoscătoare că am două
familii. 

noi suntem obișnuiți să vedem doar
partea goală a paharului. În sistemul
medical s-a investit foarte mult, 
atât în sectorul de stat, dar mai ales 
în cel privat. Cum percepeți
dumneavoastră calitatea actului
medical, față de acum 10-15 ani?

Acum 15 ani putem vorbi de o perioadă de
pionierat a serviciilor medicale, de
aparatură care astăzi ar putea reprezenta
exponat de muzeu, multe hârtii și muncă de
secretariat, dacă vreți. Gândiți-vă că în anul
1998, prima noastră achiziție și cea mai
importantă a fost un analizor semiautomat
de biochimie, Hospitex, unul dintre cei mai
buni producători de aparatură medicală.
Prețul a fost unul semnificativ – de 8.000 de

dolari –echivalentul a patru Dacii 1300.
Astăzi, acesta e depășit, noi îl păstrăm într-
un dulap pentru a ne aminti de unde a
început totul, într-o cameră de 60 de metri
pătrați, cu un singur angajat.
Odată cu digitalizarea și evoluția științei,
actul medical s-a îmbunătățit în mod
radical. De asemenea, rezultatele sunt de o
acuratețe perfectă, iar pregătirea
personalului medical, de la medici, la
biologi, biochimiști, tehnicieni radiologi,
asistenți medicali este realizată într-un mod
diferit, mult mai aplicat, cu ajutorul unor
materiale didactice digitale, moderne, în
laboratoare și centre medicale dotate
rezonabil. Lumea a evoluat, la fel ca și
medicina, iar în aceste condiții este
previzibil și firesc că actul medical din
prezent este superior calitativ față de anii
precedenți.

Cât de importante sunt certificările,
acreditările și sistemele de management
ale calității pe care le aveți?

Fără acestea nu am putea funcționa, așadar
reprezintă pilonii unui management
eficient, precum și o recunoaștere a
serviciilor medicale premium pe care le
punem la dispoziția pacienților. 
De altfel, recunoașterea calității serviciilor
de excepție oferite de Dorna Medical a
venit ca o consecință firească, iar centrul de
analize medicale din Vatra Dornei a fost
primul laborator acreditat din România,
conform standardului 15.189 pe 2007, cea
mai înaltă distincție în domeniu la acea
vreme. Practic, niciunde în țară nu ai fi
putut să îți faci analize medicale mai bine ca
în orașul din Bucovina, iar timpul de
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așteptare era mult mai scurt decât
cel dintr-un spital de stat.  Chiar am
înrămat certificatul cu numărul
LM001, eliberat de Asociația de
Acreditare din România, RENAR,
care a desemnat Dorna Medical ca
fiind primul laborator din țară care a
implementat sistemul de
management al calității.
Nu am făcut vreodată rabat de la
calitate, este o datorie și o
responsabilitate enormă față de
pacienții noștri. În același timp,
controlul extern de calitate
sistematic, pentru atingerea
standardelor europene de calitate,
contribuie la racordarea serviciilor

medicale oferite în țară la cele din
străinătate. 
Pe lângă certificări și acreditări, nu
pot omite faptul că echipa Dorna
Medical a obținut și numeroase
premii la nivel județean, național și
chiar internațional, încă o dovadă că
ceea ce facem, realizăm foarte bine.
Numai în primăvara acestui an, am
obținut premiul pentru performanță
în afaceri la Gala Women in
Economy 2021. Practic, prin această
distincție, compania medicală
fondată în Bucovina a fost revalidată
drept cel mai puternic furnizor de
servicii medicale private din nordul
țării.

Cum apreciați implicarea
medicilor de laborator în evoluția
sistemului medical?

Atunci când mi-am ales eu însămi
această specializare, de Medicină de
Laborator, eu și colegii mei rezidenți
reprezentam o minoritate, însă în
prezent, situația s-a schimbat,
precum și percepția asupra
importanței acestei ramuri
importante a medicinei. După anii
2000, și acesta e doar unul dintre
repere, medicina de laborator a
trecut prin schimbări majore care,
teoretic, au plasat-o în fruntea
specialităţilor medicale. Nu numai

În 2021, Dorna
Medical înseamnă o
echipă alcătuită din
peste 400 de anga -
jați permanenți și
colaboratori care
activează în
policlinică, labora -
toarele noastre
clinice și punctele
de recoltare,
precum și în
centrele de
Radiologie și
Imagistică Medicală.

Dezvoltarea companiei
va continua pentru că
pacienții au nevoie de
un act medical de
calitate, de specialiști
pentru care ei să
reprezinte o prioritare,
de investigații 
realizate cu ajutorul
unei aparaturi
ultraperformante,
aliniată standardelor
internaționale.
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Compania noastră
medicală este
deschisă și
colaborează cu
sistemul de
sănătate public
foarte bine. 
Nu este vorba de o
concurență, ci de
parteneriat și
complementaritate.

că evoluția acesteia s-a desfășurat
simultan cu evoluția sistemului
medical, ci a devenit o componentă
indispensabilă în ansamblu, un
eșafodaj, în ideea că pe baza
rezultatelor de laborator, actul
medical continuă având toate
datele unei potențiale probleme.
Fără acestea e ca și cum medicii
specialiști ar avea de rezolvat o
problemă fără a deține
informațiile necesare, fără o
contextualizare și ipoteză, dacă
ar fi să ne raportăm la un limbaj
matematic. 
Analizele medicale reprezintă
punctul inițial, „A”, în prevenția și
diagnosticarea unei afecțiuni.
Testele clinice de laborator care
ajută la depistarea precoce a unor
probleme de sănătate, semnalează
din timp disfuncționalități și carențe
în organism care pot degenera în
boli cronice, de multe ori, incurabile.
Totodată, medicina de laborator
este foarte importantă în prevenţie,
pentru că modificările din corp apar
mai întâi la nivel biochimic,
organismul reacţionează mai întâi la
nivel molecular. După cum
menționam anterior, fără
informațiile de bază pe care
analizele de laborator le furnizează,
investigații realizate și interpretate
de medicii de laborator, nu poate
exista o continuare a actului
medical, așadar sistemul medical ar
fi unul caracterizat pe presupoziții,
date imprecise. 
Procesul de reformare a sistemului
medical românesc însă, stimulat de
integrarea în Uniunea Europeană, a
cuprins, inevitabil, şi domeniul
laboratorului clinic. La fel ca și alte
ramuri ale medicinei, și cea de labo -
ra tor a cunoscut şi la noi, în ultimii
ani, o evoluție tehnologică
însemnată, ceea ce presu pu ne
obligatoriu dezvoltarea cunoştinţelor
medicale, perfecționarea continuă a
medicilor, utilizarea unei aparaturi
din ce în ce mai performante.
Pandemia a restabilit oarecum
importanța majoră a medicinei de
laborator.

În același timp, formarea continuă
este o condiţie indispensabilă care
permite medicului de laborator să-şi
îndeplinească misiunea în mod
optim. Este obligaţie faţă de
pacienţi, faţă de el însuşi, iar noi, la
Dorna Medical, oferim posibilitatea
perfecționării, dezvoltării unor noi
competențe pentru întregul
personal medical, nu doar pentru
medicii de Laborator.
Mă bucur de faptul că Societatea
Română de Medicină de Laborator
reunește specialiștii din domeniu,
creând de fiecare dată premisele
unor dezbateri constructive. De
altfel, la Dorna Medical am organizat
anual, exceptând ultimul an,
simpozioane și conferințe pe această
temă, a importanței Medicinei de
Laborator în prevenție și
diagnosticare, precum și în evoluția
sistemului medical.

Cum vedeți colaborarea /
parteneriatul dintre sistemul de
sănătate public şi cel privat?

Cred că pot fi construite poduri, și
nu ziduri, iar Dorna Medical a fost

întotdeauna receptivă la o astfel de
colaborare. Ba, mai mult, ne
asigurăm în ambulatoriu, apoi în
laboratoarele de analize medicale și
în centrele de Radiologie și

Imagistică Medicală că
rezultatele sunt precise,

exhaustive, astfel încât dacă
pacientul ajunge mai departe
într-un spital de stat pentru
o intervenție chirurgicală,
colegii noștri medici să aibă
la dispoziție tot ceea ce au
nevoie pentru a continua

actul medical. 
Totodată, medicii noștri

colaboratori din Cluj, Suceava,
Iași, Mureș, din marile centre

universitare, care activează și în
spitale de stat intermediază accesul
pacienților noștri la aceste clinici,
atunci când situația impune o
operație, un transplant sau
tratamente oncologice. În 2020,
așadar într-un context sanitar
delicat, pandemic, o pacientă de-a
noastră a fost diagnosticată cu o
formă de cancer la rinichi. Era vorba
de o situație gravă care nu suporta
amânare. Unul dintre medicii noștri
urologi care profesează și în cadrul
Spitalului Clinic Municipal Cluj-
Napoca s-a preocupat îndeaproape
de caz, iar pacienta a fost operată
laparoscopic de o echipă formată
din cei mai buni medici, printre care
și colaboratorul nostru care, de
altfel, e implicat în fiecare an în
„maratonul transplanturilor de
rinichi” și nu numai.
Compania noastră medicală este
deschisă și colaborează cu sistemul
de sănătate public foarte bine. Nu
este vorba de o concurență, ci de
parteneriat și complementaritate.
Ca pacient, indiferent de județul de
proveniență, îți poți efectua
investigații în unul din laboratoare
lenoastre, cabinet medical sau
centru de Radiologie și Imagistică
Medicală, pe baza biletului de
trimitere emis de către medicul de
familie sau de către medicul de
specialitate, având contract cu Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate.
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Avem ambiția de a cuceri noi piețe
Interviu cu Alina Popescu, Partener Fondator, MPR Partners

MPR Partners este prima societate de
avocatură din România care deschide un
birou la Londra. Ce a stat la baza acestei
extinderi?

În primul rând, feedback-ul extraordinar
primit de la clienți în mod constant, ne-a
oferit încrederea că ne putem compara
favorabil cu nivelul de calitate al serviciilor
oferite de firmele internaționale. În al doilea
rând, capacitatea de a gestiona proiecte
localizate în alte jurisdicții (cross-border), și
solicitările din ce în ce mai numeroase ce
ne-au fost adresate de clienți în acest sens,
ne-au dat posibilitatea de a configura un
business care depășește granițele României.
În al treilea rând, oportunitățile oferite de
ieșirea Marii Britanii din Uniunea
Europeană, extraordinara piață de servicii
avocațiale de acolo și enorma cantitate de
business care se regăsește la Londra ne-au
determinat să alegem această locație
pentru deschiderea primului nostru birou
extern.

Mediul de afaceri și societatea din
Marea Britanie trece prin transformări
profunde, după ieșirea din Uniunea
Europeană. Ce oportunități sunt pentru
avocații care consiliază firme, instituții 
și persoane fizice din UK?

Acolo unde pesimiștii au văzut motive de
îngrijorare (și nu au fost puține persoane
care au pus sub semnul întrebării această
mișcare), noi am văzut o extraordinară
oportunitate. Evident, aceste profunde
transformări se reflectă și în modificări
semnificative la nivel legislativ, iar
orientarea actuală în Marea Britanie pare
să fie în sensul simplificării și
îmbunătățirii cadrului legislativ în vederea
atragerii și stimulării investițiilor. Evident,
acest lucru profită firmelor de avocatură.
În plus, un volum crescut de business nu
face decât să ajute avocații, a căror
potențială piață se lărgește în mod
corespunzător. De altfel, se pare că Marea

Britanie este în prezent cea mai atractivă
locație pentru investiții din Europa,
conform unor studii publicate recent de
guvernul britanic. Reversul este, desigur,
cel al unei competiții acerbe, unde trebuie
să fii cel mai bun, cel mai rapid, cel mai
inovativ și cu cel mai înalt nivel de client,

provocare pe care am ales să o acceptăm.
Este, evident, foarte mult de muncă
pentru crearea unui business solid și
autosustenabil la Londra, dar credem că
eforturile, constanța, principiile și
excelența care ne ghidează pe toate
planurile, ne vor fi răsplătite.
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Potrivit statisticilor oficiale, în
2021 aproape 100.000 de români
erau fondatori activi în ultimii
cinci ani ai unor companii în
Marea Britanie, locul doi între
cetățenii străini după cei din
Republica Irlanda. Cu ce servicii
veniți în întâmpinarea acestor
antreprenori?

Unul dintre motivele pentru care ne-
am dorit să deschidem un birou
extern a fost ambiția de a cuceri noi
piețe. Acest lucru credem că ne
apropie de antreprenorii români
aflați în Marea Britanie, și credem că
businessurile din România ar trebui
sprijinite în acest sens de către statul
român. 
Vedem în prezent unele programe
axate pe întoarcerea diasporei, dar
nimic semnificativ în sensul sprijinirii
expansiunii antreprenorilor români
pe plan extern. Eforturile depuse pe
plan intern în legătură cu dezvoltarea
economiei naționale sunt extrem de
importante, desigur, dar la fel de
importantă este expansiunea
internațională. Nu întâmplător,
economiile cele mai puternice au
beneficiul existenței a numeroase
corporații prezente la nivel global.
Credem că ar trebui să existe o
anumită solidaritate și o puternică
mișcare de lobbying în acest sens,
din partea antreprenorilor români.
Pe lângă mândria națională și
îmbunătățirea imaginii economiei
românești, acest lucru poate aduce
beneficii economice palpabile,
rezultate, spre exemplu, din
repatrierea profiturilor, precum și
din potențialele sinergii între
afacerile românești de pe plan
intern, și cele aflate în străinătate,
ceea ce ar putea conduce la
coagularea unor resurse importante. 
De altfel, în speranța de a atrage cât
mai multe persoane interesate de
coeziunea antreprenorilor și
profesioniștilor români, precum și
pentru a explora sinergii dintre
aceștia și eventualii investitori
interesați de România și de afacerile
românești, am creat de curând un

grup Meetup dedicat antreprenorilor
și profesioniștilor români din Marea
Britanie, al cărui prim eveniment va
avea loc pe 7 octombrie, la Londra.
În același scop, de altfel, am devenit
de curând și membri fondatori ai
British-Romanian Chamber of
Commerce.
Cât privește serviciile cu care putem
veni în întâmpinarea antreprenorilor
din Marea Britanie, fie ei români sau
străini, acestea constau, pe de o
parte, în asistență juridică și fiscală în
vederea extinderii în Uniunea
Europeană și/sau în legătură cu
aspecte legate de Brexit, iar pe de
altă parte în servicii complete de
management al aspectelor juridice și
fiscale aferente proiectelor de
afaceri desfășurate în orice alt stat.
Nu în ultimul rând, la Londra putem
oferi asistență juridică de nișă în
domenii precum concurență, servicii
financiare, tehnologie și protecția
datelor cu caracter personal, în
cooperare cu parteneri locali.

Care sunt deosebirile 
dintre sistemul juridic din UK 
și cel din țara noastră?

Deosebirile sunt nenumărate, și
fundamentale. Spre exemplu, este
binecunoscut sistemul
precedentelor din Marea Britanie,
care presupune că o instanță de
judecată va fi ținută de hotărârile
emise de o instanță superioară, într-
un dosar în care faptele și
problemele de drept sunt suficient
de apropiate. Totodată, în Marea
Britanie nu există un document
numit constituție, ceea ce face ca
ordinea constituțională să fie bazată,
printre altele, pe uzanțe politice și
constituționale care nu au forță
obligatorie dar sunt urmate cu
religiozitate, în virtutea tradiției. Un

alt punct major de divergență este
acela că, în virtutea principiului
suveranității  parlamentare,
instanțele de judecată nu au
posibilitatea de a cenzura acte
emise de parlamentul britanic (cum
o poate face, spre exemplu, Curtea
Constituțională din România) iar în
cazul unor discrepanțe dintre
Convenția Europeană a Drepturilor
Omului (care în România prevalează
asupra dreptului intern) și dreptul
englez, instanțele de judecată pot
cel mult să emită declarații de
incompatibilitate, pe care
parlamentul britanic este liber să le
urmeze, sau nu. De cealaltă parte,
instanțele engleze au o libertate
mult mai largă de a interpreta legea,
conceptul de “echitate” jucând un
rol mult mai mare în sistemul de
drept englez și permițând instanțelor
să corijeze situațiile în care o
interpretare strictă a legii ar conduce
la situații inacceptabile. Din nou,
acestea sunt doar câteva exemple,
diferențele fiind foarte multe.

Sunteți clasați constant pe
primele paliere ale avocaturii în
România și la nivel international.
Cât de importante sunt aceste
recunoașteri ale muncii
dumneavoastră?

Recunoașterea este importantă din
mai multe puncte de vedere, cel mai
evident fiind, desigur, avantajul unei
vizibilități sporite și al unei reputații
accentuate. Pe lângă aceasta,
importantă este satisfacția lucrului
bine făcut și a validării eforturilor
uriașe depuse în acest sens. Atunci
când construiești o afacere de la
zero, și ea se dezvoltă până la
punctul la care este recunoscută pe
plan intern și extern, mulțumirea
este extraordinară.

Vedem în prezent
unele programe
axate pe
întoarcerea
diasporei, dar
nimic semnificativ
în sensul sprijinirii
expansiunii
antreprenorilor
români pe plan
extern.

Orientarea actuală
în Marea Britanie
pare să fie în
sensul simplificării
și îmbunătățirii
cadrului legislativ
în vederea atragerii
și stimulării
investițiilor.
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INg Bank: Lucrăm intens 
la un model de afaceri simplu,
digital și potrivit antreprenorilor
Bogdan Boteanu, director general adjunct al ING Bank, Head of Business Banking:
Anul 2020 a fost unul atipic și a adus provocări nebănuite pentru toate tipurile de
afaceri și organizații. Ce am învățat în peste 20 de ani de activitate în acest domeniu este
că antreprenorii sunt oameni autonomi, flexibili și îndrăzneți. Și au dovedit aceste
virtuți și în 2020. De aceea este foarte important ca și noi, băncile, să identificăm nevoile
în continuă schimbare ale antreprenorilor, nu doar pentru a le oferi sprijin în depășirea
acestei perioade dificile, dar și pentru o dezvoltare sănătoasă ulterioară.  

Spuneți-mi mai multe despre divizia 
de Business Banking din InG și despre 
ce categorii de clienți deservește. 

Divizia noastră de Business Banking
pornește de la ceea ce sunt și reprezintă
clienții antreprenori. Adică acel pilon
important al economiei care generează
peste jumătate din PIB-ul României și
asigură angajarea a peste două treimi din
forța de muncă activă din țara noastră.
Nevoile și așteptările lor evoluează foarte
repede, iar explozia tehnologiei și mai ales a
digitalizării a schimbat și preferințele lor.
Antreprenorii sunt oameni care se află într-
o continuă mișcare, apelând deci tot mai
mult la dispozitive electronice pentru a ști
ce se întâmplă cu afacerea și cu banii lor,
oricând și de oriunde. De aceea și eforturile
noastre din ultimii ani au fost centrate pe
digitalizare. Eforturi care aduc beneficii
reale clienților și le sporesc și mai mult
autonomia.
Aș spune deci că și clienții deserviți de
divizia Business Banking percep experiența
de afaceri cu banca aproape la fel de
dinamic precum impactul tehnologiei ne
schimbă tuturor viața de zi cu zi. Prin
urmare, accesul lor direct la propuneri
comerciale bancare „cu autoservire” în
mediul digital va deveni o normă. Mai
departe rămâne la noi, ca parteneri de
afaceri, să identificăm momentele relevante
sau etapele din viața antreprenorilor în care

experiența trebuie să fie ghidată și să
contribuim cu sfaturi, produse sau servicii
potrivite atunci când nevoile acestor clienți
cresc în complexitate. și mă refer aici atât la
zona bancară, cât și non-bancară.
Intervine aici o nouă dimensiune: cea în
care trebuie să judecăm și să construim mai
departe relația cu antreprenorii într-un
context nou, de ecosistem, cu un mod de
gândire orientat spre transformare. Vorbim
despre nevoia unor procese care azi se
desfășoară fizic și care ar putea fi tratate
digital sau la distanță, cu impact pozitiv
imediat asupra experienței clientului.
Pentru că o experiență digitală sau de la
distanță este una categoric mai simplă, câtă
vreme este însoțită de automatizare și
redusă ca impact birocratic.
O altă  zonă esențială este cea a
personalizării interacțiunii clienților cu
banca, în sensul accesului acestora la
soluțiile potrivite, la momentul oportun,
specific etapei lor de dezvoltare ca afacere,
și pe canalul adecvat. Iar nu în ultimul rând,
un element important într-o lume digitală:
accesul rapid la consultanță de calitate
atunci când asistența personală e cerută.
Ce ar mai fi de adăugat este faptul că noi
vom continua să ne uităm, ca orice afacere
responsabilă, și la elemente ce țin direct de
eficiență, sustenabilitate și prudență. Faptul
că în Business Banking am înregistrat în anii
anteriori o rentabilitate financiară mult
peste medie se datorează și acestor

constante ale modelului nostru de operare.
Pentru că domeniul bancar este judecat în
primul rând în termeni de reputație și
sănătate financiară. În plus, ne orientăm pe
calitate și experiența clienților, motiv pentru
care trecem gradual de la o abordare
pornită dinspre dimensiunea afacerii (ex.
start-ups, micro firme, IMM-uri, companii)
la un model bazat exclusiv pe nevoi,
comportament și relevanță comercială. Pe
scurt, în Business Banking tratăm întreg
segmentul antreprenorial din România cu o
ofertă adaptată 100% ciclului de viață în
care se află afacerile acestor clienți.

Care au fost dificultățile întâmpinate 
de clienții InG Bank din sectorul
companiilor micro, mici și mĳlocii 
în 2020?

Anul 2020 a fost unul dificil sau, mai
degrabă, atipic. La începutul pandemiei
preocupările noastre erau mai mult legate
de dinamica economiei și de capacitatea
unor companii de a depăși greutățile
inerente, în special cele afectate de
blocarea activității comerciale. Însă gradul
de reziliență dovedit de acest întreg
segment antreprenorial din România pe
parcursul anului trecut a fost cu adevărat (și
plăcut) surprinzător.
Convingerea noastră că antreprenorii sunt
oameni creativi, flexibili și îndrăzneți a fost
și ea întărită de aceste evoluții. Noi, ca
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sistem bancar, putem învăța foarte multe
din agilitatea lor, respectiv din capacitatea
de a se reinventa rapid pentru a se adapta
noilor circumstanțe – apropos și de nevoia
noastră proprie de adaptare la rigorile
noilor ecosisteme antreprenoriale.
Clienții noștri au fost atenți în această
perioadă la oportunități, mulți fiind
preocupați ce decizii să ia care să îi ajute să
fie productivi, eficienți și să controleze
afacerile în fața unor impedimente de care
nu erau responsabili. Antreprenorii români
vin cu soluții inovatoare, sunt foarte
conștienți de nevoia digitalizării afacerii lor
și de simplificare a modului lor de lucru
anterior pandemiei. Au învățat cum să își
îmbunătățească vizibilitatea comercială în
piață și, în special, în mediul online.
Toate aceste învățăminte atrag după ele și
nevoi de investiții. Iar aici putem interveni
noi, identificând afacerile cu planuri solide
de dezvoltare și adaptate noilor condiții de
piață. Rolul nostru este de a ne uita la
profilul antreprenorului și la cum poate
acesta să susțină un plan de afaceri pe
termen mediu și lung. Cu toate că uneori
nevoia de pârghie financiară este pe termen
mai scurt. Revin de aceea la nevoia de a
înțelege bine situația particulară a
companiilor și antreprenorilor, începând cu
experiența și activele lor comerciale și de
business (care derivă din stadiul de
dezvoltare) și mergând până la cum
condițiile economiei pot influența ambițiile
acestora.

Cum a fost primit programul 
IMM Invest și care au fost provocările 
în implementarea lui?

IMM Invest este cel mai bun exemplu de
bună practică atunci când vorbim despre
parteneriatul privat-public pentru binele
antreprenorilor. A fost soluția perfectă la
momentul potrivit. N-am adaptat repede la
implementarea graduală a cadrului de lucru
propus de Guvernul României, prin
Ministerul Finanțelor Publice și FNGCIMM.
ING Bank România, prin divizia Business
Banking, a fost printre primele bănci care a
aderat la programul IMM Invest în
momentul în care programul a fost lansat.
Era altminteri firesc să acordăm prioritate
susținerii clienților pentru ca ei să
depășească situațiile neașteptate care au
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apărut. Deoarece, pe lângă IMM
Invest, am pus în practică și soluția
de amânare a ratelor pentru creditele
acordate, ambele programe fiind
implementate într-un timp record.
Retrospectiv, în 2020, ING a primit
7.500 de cereri de finanțare prin
IMM Invest și am aprobat
împrumuturi de peste un miliard de
lei, după ce banca a obținut triplarea
plafonului de garantare în luna
august, pe fondul ritmului susținut al
volumelor de credite aprobate. și
dacă tot suntem la cifre, aproape
jumătate dintre companiile finanțate
anul trecut sunt microîntreprinderi,
urmate de întreprinderi mici și
mijlocii. În ceea ce privește distribuția
fondurilor, 54% au fost alocate
întreprinderilor mici, urmate de
microîntreprinderi (29%) și
întreprinderi mijlocii (17%).
Credem că prin rezultatele obținute,
și anume prin faptul că majoritatea
companiilor sprijinite sunt mici și
foarte mici, scopul programului a fost
atins. Deoarece am finanțat
companiile care au avut cea mai
mare nevoie de sprijin în această
perioadă. 
Ce am mai sugerat la momentul
potrivit a fost ca pentru creșterea
absorbției fondurilor și finanțarea
mai rapidă a economiei ar fi fost

benefică și o garanție de portofoliu
acordată fiecărei bănci pe acest tip
de credite, care să substituie
aprobarea dosar-cu-dosar de către
FNGCIMM. Însă per total lucrurile au
decurs lin, astfel că pe parcursul
ultimelor  trei luni din 2020 timpul
de aprobare s-a îmbunătățit
considerabil, ajungând la sub 10 zile
calendaristice, în medie.
Continuăm parteneriatul IMM Invest
și în 2021, indiferent dacă firmele
interesate sunt clienți ING sau nu la
momentul depunerii cererii. Până în
luna iunie, ING a primit peste 4.000
de cereri, comparativ cu cele 7.500
înregistrate pe tot parcursul anului
2020. Valoarea creditelor aprobate
în cele două luni și jumătate de
funcționare a programului în acest
an este similară celei înregistrare la
nivelul întregului an 2020. În
consecință, ING Bank a solicitat
suplimentarea plafonului alocat
inițial (1,1 miliarde de lei) pentru a
continua să ofere și această opțiune
de finanțare până la sfârșitul anului.

Ce planuri are divizia de Business
Banking a InG Bank anul acesta?

Sunt câteva proiecte cheie care vor
domina viitorul imediat și mediu:
finalizarea transformării digitale,

concentrarea pe un model de
servire digital ușor de accesat,
interacțiuni cât mai personalizate și
concentrate pe experiența clienților.
În zona tradițională a relației
clienților cu banca vom continua
eforturile de susținere a clasei
antreprenoriale. Plănuim să
continuăm programul IMM Invest și
îmbunătățirea ofertei de produse și
servicii bancare dedicate în special
antreprenorilor aflați la început de
drum.  
Totodată, vom continua dezvoltarea
platformei noastre digitale (ING
Business) dedicată antreprenorilor.
Avem în curs de implementare un
program permanent de
îmbunătățire a acestei platforme,
pornind de la opiniile utilizatorilor,
gândit să sporească funcționalitățile
pe dispozitive mobile, oferind astfel
o experiență adaptată în ton cu
nevoile acestora: mobilitate,
accesibilitate, navigare și
gestionarea operativă a activității
curente.
Toate aceste inițiative ne vor ajuta
să oferim clienților noștri
antreprenori, prin intermediul
instrumentelor și soluțiilor propuse,
autonomia de a-și dezvolta
afacerile. și, astfel, libertatea de a-și
urma pasiunea.

Plănuim să
continuăm
programul IMM
Invest și
îmbunătățirea
ofertei de produse
și servicii bancare
dedicate în special
antreprenorilor
aflați la început de
drum.  
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Tehnologia 5g poate aduce mari
schimbări în industria securității
Interviu cu Alina Paul, Fondator și Director DO Security

DO Security este un reper pe piața
serviciilor de securitate și pază în județul
Brașov. Cât de greu este să formezi 
și să menții angajații în acest sector?

În prezent forța de muncă specializată este
o problemă în mai multe sectoare
economice, însă noi încercăm să
profesionalizăm angajații la locul de
muncă, oferindu-le cursuri de formare
profesională, training-uri și cursuri de
perfecționare, astfel încât să fie
familiarizați cu specificul activității și să
corespundă cerințelor companiei. De-a
lungul celor șase ani de existență ne-am
confruntat cu migrația forței de munca.
Am învățat însă că pentru ca un angajat să
se simtă stimulat de mediul în care
lucrează, acesta are nevoie de o motivare
financiară care să-i acopere nevoile și
dorințele, de o motivație profundă, care
ține de însemnătatea jobului, rolului lui în
echipă și obiectivele pe termen lung pe
care le are alături de echipă, de o
atmosferă plăcută, de un mediu deschis la
feedback și care încurajează recunoștința
performanțelor, și nu în ultimul rând de
deschidere la noi inițiative, propuneri și
acțiuni proactive.
De aceea, în cadrul DO SECURITY
motivarea personalului este o prioritate.
Dezvoltarea oamenilor și modalitățile de
motivare a angajaților sunt cruciale într-un
mediu de lucru sănătos. 

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

În ciuda faptului că anul 2020 a
fost extrem de neobișnuit, transformarea
constantă a industriei de securitate nu s-a

oprit. Mai mult, industria securității
abordează câteva schimbări semnificative
în utilizarea tehnologiei, cum ar fi
-  dezvoltarea tehnologiilor multi-percepție
și a soluțiilor de cloud, convergența
sistemelor de securitate, popularitatea

inteligenței artificiale etc. Aceste schimbări
extind și remodelează domeniul de
aplicare al industriei securității, de la
păstrarea în siguranță a persoanelor și
a bunurilor la crearea unor medii mai
sigure, mai eficiente și mai inteligente.
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Privind către viitor, ne punem mari
speranțe în dezvoltările viitoare. În dorința
de a face față pandemiei generate
de COVID-19, companiile acordă prioritate
găsirii de soluții ce le-ar putea ajuta în
reluarea activităților în siguranță.
Tehnologia video inteligentă prezintă
potențial în asigurarea unui loc sigur în care
angajații și clienții să se
simtă protejați. Echipate cu tehnologie AI,
camerele de securitate monitorizează
locațiile dens populate pentru a se asigura
că angajații respectă măsurile de siguranță
impuse - inclusiv distanțare socială,
purtarea măștii și controlul mulțimilor –
asigurând screening-ul preliminat al
temperaturii.  
Un alt element ce trebuie luat în calcul îl
reprezintă capacitățile de percepție
multidimensională care vor juca un rol
fundamental în evoluția industriei securității
video. Utilizatorii au ajuns să se aștepte la
performanțe neîntrerupte de la camerele
lor video, indiferent de anotimp, de vreme
și cu siguranță de ora din zi. Este vital să
existe camere care pot răspunde eficient
pentru a captura imagini clare, indiferent de
ora din zi sau de noapte sau de vremea rea.
Trebuie să menționez că tehnologia 5G
poate aduce mari schimbări în industria
securității. Operăm într-o industrie în care
utilizatorii așteaptă soluții complete.
Conceptul de sisteme care funcționează
perfect împreună a fost mult timp dorit de
marea majoritatea profesioniștilor în
securitate.
Avantajele convergenței mai multor sisteme
de securitate - inclusiv video, control acces,
alarmă, prevenirea incendiilor și gestionarea
situațiilor de urgență - într-o platformă
unificată sunt multiple, eficiența și
rentabilitatea fiind cele mai evidente. Acest
lucru se traduce printr-o reducere
considerabilă a timpului și a efortului și, cel
mai important, a costurilor. Economii de
forță de muncă, timp de instalare, costuri
de întreținere separate, licențe software
separate etc., toate se adaugă pentru a crea
un pachet atractiv pentru clienți.
Tendința de transformare digitală în multe
întreprinderi prezintă oportunități imense
pentru companiile de securitate de a-și
extinde domeniul de aplicare și de a juca un
rol important în viitorul unei lumi
inteligente. Tendința de „trecere la cloud”

pentru companiile de toate dimensiunile s-a
accelerat în industria de securitate în 2020.
De la piețele întreprinderilor mici la nivelul
întreprinderilor, din ce în ce mai multe
întreprinderi folosesc astăzi servicii cloud
rentabile pentru a extinde flexibilitatea-
operațiuni, desfășurare și gestionare.
Nu în ultimul rând, astăzi vorbim mai des
decât înainte despre securitatea cibernetică
și protecția confidențialității datelor care au
fost o provocare pentru industria securității
încă din momentul în care primul dispozitiv
de securitate a fost conectat la
internet. Protejarea dispozitivelor și
sistemelor de securitate împotriva
atacurilor cibernetice și stabilirea
confidențialității datelor sunt probleme mai
importante ca niciodată. Securitatea
cibernetică va continua să fie o preocupare
pentru industrie pe parcursul fiecărei etape
de procesare a datelor, de la generare,
transmisie și stocare, până la aplicații de
date și până la ștergere.

Cum colaborați cu autoritățile locale
pentru asigurarea pazei obiectivelor
stabilite?

Colaborarea cu autoritățile locale, în special
cu unitățile de poliție din teritoriu, este una
normală, în baza Legii privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției
persoanelor și a normelor sale de aplicare
metodologice. 

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

Legea obligă firmele de pază să încheie
contracte de asigurare privind răspunderea
civilă contractuală, astfel că acest parte -
neriat este absolut necesar, marea pro -
blemă o reprezintă faptul că societățile de
asigurări despăgubesc rar firmele de pază. 

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

Activitatea instituțiilor care reglementează
profesia de agent de pază și securitate este
complexă, acestea au acordat atestatele
personalului calificat și avizele pe care le-am
solicitat (pentru: personalul de conducere,

avizarea operatorilor dispecer, personalului
tehnic, obținerea permisului de port-armă,
etc.), au verificat dacă au fost îndeplinite
cerințele legale pentru licențierea și
relicențierea societății de pază, au avizat
planurile de pază și protecție, au controlat
activitatea personalului societății - atât 
la sediul acesteia cât și în obiectivele 
păzite, etc.

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

Pentru calificarea ca Agent de securitate:
Ocupaţia de bază în domeniul pazei
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi gardă de
corp este „agent de securitate” şi se
dobândeşte prin absolvirea cursului de
calificare de bază „agent de securitate” şi
promovarea examenului în acest
sens. Cursul de calificare de bază „agent de
securitate” se poate face doar la furnizori
de formare profesională autorizaţi, în baza
programei de pregătire stabilite anual de
Inspectoratul General al Poliţiei Române şi
postate pe pagina web a acestei instituţii.
Pentru ocupaţiile agent control acces, agent
de securitate incinte (magazin, hotel,
întreprindere, etc.), agent gardă de corp,
agent de intervenţie pază şi ordine şi agent
transport valori se organizează cursuri de
specializare, la care pot participa doar
absolvenţii cursului de calificare de bază.
Pentru a îmbunătăţi cunoştinţele acumulate
anterior, angajatorii sunt obligaţi să asigure
pregătirea continuă a personalului de
execuţie până la şeful de tură inclusiv, în
limita a cel puţin 20 de ore anual, prin
furnizori de formare profesională
autorizaţi, în baza programei de pregătire
stabilite anual de Inspectoratul General al
Poliţiei Române şi postate pe pagina web a
acestei instituţii. (răspunderea pentru
desfăşurarea pregătirii continue revine
conducătorului societăţii sau, după caz,
responsabilului cu pregătirea din cadrul
societăţii)

specializarea pentru funcția de
consultant de paZă/ secuRitate se
dobândeşte prin absolvirea unui curs de
specializare autorizat de către Autoritatea
Națională pentru Calificări (ANC) şi
promovarea examenului în acest sens. 
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Vom dubla capacitatea 
de producție prin investiția 
într-un utilaj nou de tip CNC 
și prin mărirea forței de muncă
Interviu cu Alexandra Conea, manager Everart

Compania Everart a fost fondată 
în anul 1999, ca o afacere de familie. 
În momentul de față aceasta a ajuns 
la a doua generație. Cum ați perceput
această tranziție și ce schimbări 
s-au produs?

Încă de la 14 ani am început să lucrez și să
fiu implicată în diferite activități ale firmei,
înțelegând astfel pasiunea pentru
antreprenoriat și pentru design-ul și
producția de mobilier. După terminarea
studiilor de business, atât în România, cât și
în afara țării, am revenit cu implicare totală
în business.
Transferul puterii de decizie și al
responsabilităților se realizează treptat, iar
în familia Everart ne aflăm momentan în
acest proces de tranziție. Succesiunea de la
o generație la alta de antreprenori este un
aspect critic pentru orice afacere de familie.
Deși suntem două generații diferite, lucrăm
foarte bine în echipă și avem aceeași viziune
de viitor, iar asta se reflectă în business.

Sunteți specializați în mobilier tapițat
realizat la comandă. Care au fost / sunt
produsele cele mai solicitate?

De-a lungul anilor am observat o evoluție
continuă în ceea ce privește design-ul și
tipul de produse cerute pe piață. Dacă până
în 2018-2019 focusul se punea foarte mult
pe modelele de tip Chesterfield, cu nasturi
și realizate din catifea, în ultimii ani
observăm îndreptarea atenției din ce în ce
mai mult spre canapele cu linii drepte,
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simple, minimaliste și materiale din
fibre naturale.
Pe lângă acestea, paturile cu tăblie
supradimensionată pe perete,
pereții placați cu inserții de oglindă
și profile metalice, rămân cele mai
vândute dintre produsele noastre.

În ultimii ani a crescut cererea de
produse personalizate / premium. 
Ce investiții ați făcut pentru a
veni în întâmpinarea acestei
cereri?

În domeniul proiectării și producției
de mobilier tapițat la comandă cea
mai importantă investiție este cea în
capitalul uman. La Everart punem
foarte mult focus pe oameni și pe
pregătirea acestora, deoarece
fiecare piesă de mobilier este lucrată
manual, individual.
În ultimii ani am realizat investiții în
mașini de cusut de ultimă generație,
echipamente  pentru tăierea
lemnului și alte mașinării și ustensile
necesare în procesul de producție.
Mai mult, în ultimul an am investit în

renovarea și actualizarea showroom-
ului, conform ultimelor cerințe în
design.

Din ce sectoare economice
provin clienții dumneavoastră? 

Majoritatea clienților care aleg
Everart provin din sectorul privat. De
asemenea, avem o echipă mare de
designeri și arhitecți cu care
colaborăm și alături de care realizăm
proiecte deosebite.
Pe lângă clienții privați, sectorul
HORECA este unul important pentru
noi, mai ales în zona hotelurilor de
tip Boutique și 4-5 stele, cum ar fi
Hotel Alpin din Poiana Brașov, Hotel
Ioana din Sinaia și restaurante
precum La Mama, Stradale, etc.
Mai mult, foarte multe dintre
produsele noastre se pot vedea pe
platourile multor emisiuni vizionate
din România din cadrul televiziunilor
Antena 1, Antena Stars, kanal D,
TVR1, acolo unde conceptul
decorului a prevăzut piese pe forme
și dimensiuni atipice.

Cum v-a influențat faptul că 
nu s-au mai desfășurat târgurile
tradiționale de mobilă?

Încă de la începutul firmei, din 1999,
nu am lipsit niciodată de la târgurile
de mobilă, în special BIFE-SIM (Târg
internațional de mobilă,
echipamente și accesorii) din
București. Dacă în fiecare an am
lansat noile produse și colecții la
acest târg, în 2020 am înțeles mai
mult importanța prezenței în mediul
online și am început să accentuăm
focus-ul în direcția aceasta.

Ce planuri de dezvoltare aveți
pentru companie în următorii 
5 ani?

Pentru următorii 5 ani ne dorim să
dublăm capacitatea de producție
prin investiția într-un utilaj nou de
tip CNC și prin mărirea forței de
muncă. De asemenea, plănuim
deschiderea celui de-al doilea
showroom în București, în zona
Băneasa.

În ultimii ani
observăm
îndreptarea
atenției din ce 
în ce mai mult spre
canapele cu linii
drepte, simple,
minimaliste și
materiale din fibre
naturale.

La Everart punem
foarte mult focus
pe oameni și pe
pregătirea acestora,
deoarece fiecare
piesă de mobilier
este lucrată
manual, individual.
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Scriem sute de proiecte pentru fermieri
și antreprenorii din mediul rural, 
fără a percepe un avans inițial
Interviu cu Iulian-Liciniu Lupu, Fondator, Fabrica de Consultanţă

Fabrica de Consultanţă sprĳină
antreprenorii români care doresc să își
dezvolte afacerea accesând fonduri
nerambursabile. Cum este structurată
compania, în prezent? Câți angajați 
și colaboratori aveți?

Încă de la început ne-am asumat un rol
important în dezvoltarea afacerilor din
România și ne-am propus să le ajutăm să
crească sănătos și sustenabil, prin atragerea
de fonduri europene și guvernamentale,
punând la bătaie toate cunoștințele și
experiența noastră. Mai mult decât atât, ne-
am asumat scrierea proiectelor fără a
percepe avans inițial, în anumite condiții.
Societatea are sediul central în Sibiu, dar
planurile noastre de dezvoltare vizează
deschiderea de birouri de consultanță în
orașele importante din țară pentru a fi mai
aproape de clienții noștri. În momentul de
față avem proiecte în desfășurare în
majoritatea județelor din țară, mai exact 40
de județe. Echipa Fabrica de Consultanță, pe
care o coordonez de peste 15 ani, are în
componența sa 14 consultanți și specialiști
în accesarea fondurilor nerambursabile și 20
de colaboratori. Ne aflăm în plin proces de
recrutare și suntem permanent în căutarea
de oameni noi cu experiență în scrierea de
proiecte și ne dorim ca în perioada
următoare să ajungem la 50 de angajați și
100 de colaboratori. 

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

Un angajat motivat lucrează mai eficient,
este mai creativ și nu părăsește echipa la
prima ofertă salarială mai bună. Așa că am
creat în cadrul companiei toate condițiile

pentru a avea o echipă eficientă: condiții de
muncă prietenoase, posibilitate de
dezvoltare profesională și personală prin
diferite activități și traininguri, posibilitate de
avansare, odată cu dezvoltarea accelerată a
companiei, un loc de muncă stabil și sigur
datorită proiectelor numeroase pe care le
avem în derulare, salarizare atractivă și
bonusuri de performanță, flexibilitate -
posibilitate de a lucra fie de la birou, fie de
acasă, fie un mix între cele două variante.
Recrutarea noilor membri ai echipei și a
colaboratorilor se face cu mare atenție,
urmărindu-se următoarele criterii:
responsabilitate, experiența anterioară în
scrierea și implementarea proiectelor,
profesionalism, ținută, posibilitatea de lucru
în echipă, orientarea spre găsirea soluțiilor și
nu a „motivelor”.

Din ce sectoare economice 
provin firmele cărora le-ați 
acordat consultanță? 

Avem peste 400 proiecte aprobate și alte
câteva sute în lucru, astfel încât acoperim o
plajă foarte largă de domenii printre care se
numără: servicii medicale, agricultură,
servicii IT, producție, turism și servicii de
agrement, restaurante, comerț, industria
farmaceutică. 

Pe ce domenii de finanțare/axe prioritare
credeți că o să aveți mai multe solicitări
din partea companiilor?

Solicitările venite din partea clienților depind
în mare măsură de fondurile alocate și de
deschiderea sesiunilor de depunere a
proiectelor. În perioada de față cei mai mulți
bani sunt alocați pentru agricultură și
activități non-agricole din mediul rural. Vor
mai veni finanțări în domeniul digitalizării și

energiei verzi și ne așteptăm ca cererea de
proiecte să crească și pe aceste domenii.

Cum percepeți în prezent gradul de
dificultate a dosarelor care trebuiesc
elaborate pentru absorbția fondurilor
europene, atât pentru companii cât 
și pentru instituții publice?

Complexitatea proiectelor de finanțare este
similară cu cea de acum 10 ani, asta chiar
dacă s-a vorbit mult de simplificare și de
scurtare a timpilor medii de aprobare a
acestora. 

Cum apreciați pregătirea profesională 
a funcționarilor din cadrul Ministerului
Fondurilor Europene și a altor ministere
care au misiunea de a a selecta și aproba
proiectele / dosarele depuse?

Au trecut peste 20 ani de când România a
avut contact cu primele fonduri europene
pentru preaderare la Uniunea Europeană.
Pot să spun că s-au facut pași importanți în
domeniul finanțărilor nerambursabile față
de acum 15 ani, dar suntem departe de țări
dezvoltate din UE (Spania, Italia, chiar și
Polonia), unde există un ghișeu unic pentru
depunerea cererilor de finanțare.

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

Mediul economic s-a educat și el de-a lungul
timpului în privința finanțărilor
nerambursabile. Cererea este de la an la an
mai mare și va continua pe acest trend
ascendent, dat fiind faptul că finanțările
lipsesc în multe domenii de activitate.
Complexitatea proiectelor este dată de
tipologia proiectului, obiectul contractului,
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dacă este cu sau fără construcții, axa
de finanțare, etc.

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

Depinde de nivel. Dacă ne gândim la
investitorii mari și foarte mari, din
păcate, în general străinii sunt primiți cu
mai multe facilități față de investitorii
locali. La nivel de business mai mic nu
am simțit același lucru, din contră, cred
că sunt favorizați investitorii locali.

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?

Este un subiect prea amplu de dezbă -
tut în câteva rânduri... Din păcate
suntem prin coada clasamentului...

Recent ați anunțat deschiderea
de birouri de consultanță în mai
multe orașe cheie din România.
Care sunt planurile de viitor ale
companiei?

Principalul nostru obiectiv este
acelea de a contribui la creșterea
sustenabilă a mediului de afaceri din
România și de a ajuta antreprenorii
români care doresc să își dezvolte
afacerea accesând fonduri
nerambursabile. Ceea ce a
funcționat foarte bine la nivel local
se va extinde la nivel național,
păstrând același nivel ridicat de
profesionalism. Se va înființa un
Centru de Excelență în domeniul
finanțărilor nerambursabile format
din cei mai buni și experimentați
consultanți din domeniu, pregătiți să
răspundă la orice provocare.
Membrii vor avea beneficii atractive:
pornind de la dezvoltare
profesională și personală și până la
reduceri comerciale, călătorii etc.

Ce sfaturi aveți pentru
antreprenorii care doresc să
acceseze fonduri europene?

În primul rând, să se înarmeze cu
multă răbdare. Drumul va fi
anevoios și plin de provocări, dar
roadele se vor culege la final, după
obținerea finanțării și
implementarea proiectului. În al

doilea rând, le recomand să aleagă
un partener de încredere care să le
fie alături pe tot parcursul
implementării proiectului. O firmă
de consultanță cu experiență care a
scris și implementat sute de
proiecte în diverse domenii de
activitate, va fi în măsură să verifice
condițiile de eligibilitate ale
beneficiarului, să scrie un proiect
corect cu șanse reale de finanțare,
va reprezenta beneficiarul în relația
cu Autoritatea de Management și va
fi alături de beneficiar până la
încheierea perioadei de
monitorizare a proiectului. 

Mediul economic 
s-a educat și el de-a
lungul timpului 
în privința
finanțărilor
nerambursabile.
Cererea este de la
an la an mai mare
și va continua pe
acest trend
ascendent, dat
fiind faptul că
finanțările lipsesc
în multe domenii
de activitate. 

FabRica de consultanță
șelimbăr, str. Nouă nr. 10, 

jud. Sibiu
+40.731.536.459
contact@fdc.ro

www.fdc.ro

CONTACT
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Hadar Chalet este o proprietate unică
Interviu cu Oana Toma și Adriana Toma, Fondatori Hadar Chalet 

Ați studiat marketing și management
hotelier în străinătate. În anul 2012 ați
inaugurat Hadar Chalet, într-o regiune
retrasă din județul Buzău, având ca sursă
de inspirație cabanele de lux din Alpi.
Prin ce se distinge resortul
dumneavoastră?

La aproape 10 ani de la deschidere, putem
spune că Hadar Chalet încă este o proprietate
specială. În primul rând, se diferențiază prin
locul absolut spectaculos în care se află: în
mijlocul unei proprietăți de 4 hectare din
Carpații de Curbură, în inima pădurii, fără
vecini. Accesul se face exclusiv pe un drum
forestier de 4 kilometri iar cel mai apropiat
sat este la 15 minute de condus. Cu doar 14
camere, spațiul foarte larg și facilitățile puse
la dispoziție (piscină, teren de tenis, multe
spații de relaxare) permit tuturor celor cazați

să aibă propria experiență, în ritmul lor. În al
doilea rând, încă din prima zi am lucrat să
creăm o anumită atmosferă: prin alegerea și
pregătirea personalului dar și prin mobilier,
lumină, cărți și multe alte detalii. Aceste
două caracteristici fac din Hadar Chalet o
proprietate unică. 

Care au fost / sunt impresiile turiștilor
români și străini? Ce le place cel mai
mult la acest boutique hotel?

În fiecare an, ne bucurăm să revedem o
parte din oaspeții care ne-au trecut deja
pragul cel puțin o dată. Aceasta este cea
mai mare bucurie pentru noi, atunci când
clienții devin prieteni și știm că chalet-ul a
devenit “acasă”. Ieșirea la chalet am dorit să
o configurăm ca o vizită la niște prieteni
vechi, care au mare grijă de tine: gătim

proaspăt, pregătim surprize, avem grijă 
de tine și de cei dragi. Mai mult decât o
cameră, noi vrem să “vindem” o senzație 
de bine și de aparținere. 
Turiștii străini sunt fascinați de faptul că
aceasta este o fostă cabană de vânătoare a
lui Ceaușescu, că pot locui, chiar și pentru o
noapte, în dormitorul său. 

În 2015 ați deschis și o sală de
evenimente, care a contribuit la
dezvoltarea business-ului. Cu câte luni
înainte trebuie rezervată sala? 
Ce evenimente pot fi organizate de
companii și de persoanele fizice?

În anul 2015 am lansat “hambarul”
(www.thebarn.ro), un spațiu de evenimente
la acea vreme unic, care apoi a servit ca
deschizător de drumuri pentru alte spații de

Turiștii străini sunt
fascinați de faptul
că aceasta este o
fostă cabană de
vânătoare a lui
Ceaușescu, că pot
locui, chiar și
pentru o noapte, 
în dormitorul său. 
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acest fel de lângă București și din
țară. Aici am organizat peste o sută
de evenimente, ca și parte din
conceptul de “Nuntă de Weekend”,
o petrecere de două nopți și trei zile
alături de cei mai apropiați. Toate
sfârșiturile de săptămână din mai și
până în octombrie sunt ocupate
acum cu astfel de evenimente iar
feedback-ul este absolut grozav: miri
din toată lumea se bucură enorm de
aceste zile iar seara festivă este o
feerie în inima pădurii. Pentru
companii putem organiza petreceri
tematice. Majoritatea datelor se
rezervă cu un an înainte iar timpul
până la eveniment ne permite să
organizam în detaliu.

Pe ce bucătărie v-ați axat? 
De unde ați adus bucătarul /
bucătarii?

Am început cu o selecție
românească și apoi am continuat să
adăugăm feluri interesante din toată

lumea, care se potrivesc cu natura și
atmosfera locului. Bucătăresele
noastre au fost dintotdeauna
localnice, ne-am dorit foarte mult 
să putem contribui la creșterea
comunității și să putem ajuta în
special femeile. Restaurantul nostru
este deschis doar pentru cei cazați
iar meniul este unul “table d’hôte”,
un meniu fix, ales în fiecare
săptămână de echipa noastră. 
Cei cu regim special pot solicita un
meniu diferit. 

Cum vă motivați și stimulați
echipa?

O bună parte din echipa noastră
lucrează la Chalet de 5 sau 10 ani, o
dovadă a faptului, zicem noi, că au
fost bine aleși și că au colaborat bine
de-a lungul timpului. 
Totul pornește de la principii clare
de viață și de business, astfel încât
orice nou membru al echipei a
trebuit să aibă același spirit, să

înțeleagă și să creadă în lucrurile pe
care noi le promovăm. Să lucrezi
într-un mediu care este o continuă
provocare - serviciile hoteliere - dar
să ai siguranța locului de muncă, a
promisiunilor împlinite și înțelegere
din partea managerilor, este
maniera în care i-am putut ține
motivați și alături de noi, în timp ce
fiecare zi este o șansă pentru a
învăța ceva nou. 

Care sunt cele mai mari provocări
cu care vă confruntați în prezent? 

Provocări mici sunt în fiecare zi,
provocările mari acum țin de
dezvoltarea viitoare și potențialul
proprietății. 2020 a fost un an în
care s-au schimbat foarte multe
lucruri: pe de o parte, așteptările și
comportamentul clienților. Pe de
altă parte, ne-au pus în vedere, ca
oricărui proprietar de afacere, faptul
că lucrurile sunt în continuă
schimbare și că trebuie să evoluezi. 

Bucătăresele
noastre au fost
dintotdeauna
localnice, ne-am
dorit foarte mult
să putem contribui
la creșterea
comunității și să
putem ajuta în
special femeile.
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Centrul medical fiziorein asigură
servicii de recuperare medicală
Fiziorein este un centru medical din București, str. Petre Ispirescu, nr. 12, sector 5,
fiind înființat în 2021 din dorința de a ajuta pacienții cu probleme medicale în
specialitatea de recuperare medicală și medicină internă.

Centrul medical Fiziorein este un business
medical pornit de la zero, în care cu multă
pasiune, dăruire și perseverență încercăm zi
de zi să facem bine cât mai mulți pacienți
care ne trec pragul, explică Dr. Daniela
Crăciun, fondator.
“ne-am dorit de la început să oferim servicii
de maximă calitate la prețuri corecte și nu
am vrut să facem rabat de la calitate, așa
că am contactat distribuitorul din românia
a aparaturiii italienești (fisioline) și germane
(Siemens) pentru a ne livra cele mai bune
echipamente de lucru (laser de putere
maximă 900, opaf therapy, tecar therapy,
ecograf  Siemens, etc.). cu o investiție de
150.000 de euro în prima etapă în
aparatură medicală de specialitate încercăm
să ne ridicăm la înălțime și să ajutăm cât
mai mult comunitatea noastră de pacienți”,
a evidențiat Dr. Daniela Crăciun. 
Avem vise mărețe și dorim în cel mai scurt
timp posibil să devenim un nume în
serviciile de recuperare medicală, a
menționat Dr. Daniela Crăciun. 
“cea mai grea decizie a noastră a fost de a
renunța la statutul de angajat și de a face
pasul către antreprenoriat,  iar asta s-a
întâmplat în plină pandemie, când ne-am
dat seama că trebuie să mergem pe alt
drum, drumul antreprenoriatului. Deși la
început a fost ca o sperietură zdravănă și o
frică de necunoscut, cu toate acestea mereu
am avut convingerea că acesta este drumul
ce trebuie urmat. am început ușor, ușor să
îmbinăm piese mici din imaginea puzzle-ului
cel mare, dar pe parcurs ne-am lovit de
diferite obstacole (legate de specialitatea de
medicină internă, care în prezent este în
contract cu casa de asigurări de sănătate,
am avut întârzieri care ne-au încetinit un pic
ritmul și ne-au pus în dificultate)”, a explicat
Dr. Daniela Crăciun.

“îMPREUNă RECUPERăM BINELE”

Cum cea mai bună afacere este cu
divinitatea, începând cu sfârșitul lunii
septembrie avem în plan un proiect:
“Împreună recuperăm binele”, un program
de ajutorare a unor copii cu nevoi speciale,
în parteneriat cu o fundație umanitară,
prin care fiecare copil beneficiază de 10
ședințe gratuite de recuperare medicală,
iar fiecare pacient al nostru primește o
diplomă de “Partener în recuperarea
binelui”. Este un program prin care în
fiecare lună o parte din veniturile noastre
sunt distribuite pentru recuperarea
medicală a copiilor.

APARATURă DE RECUPERARE
MEDICALă BAzATă PE
REALITATE VIRTUALă

Tot la nivel de proiecte așteptăm în luna
octombrie să sosească aparatură de
recuperare medicală bazată pe realitate
virtuală, pentru tratarea unor afecțiuni
complexe.
Pentru a ajunge la servicii medicale de
calitate am știut de la început că avem
nevoie de o echipă grozavă și bine
pregătită, așa că am început selecția pe
sprânceană a viitorilor colegi. Suntem o
echipă și ne dorim să fim un grup unit și
profesionist. 
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Instituția publică a lobbyului
Articol de Adriana Ahciarliu Kyriakidis
Doctor în științe politice
Cercetător postdoctorand în programul SNSPA/CERT-ANTREP – uE FISCDI 

În anul 2010 oecd publica primul standard
internațional de recomandare pentru
statele membre cu referire la principiile de
transparență și integritate în activitatea de
lobby. Aceasta se traduce prin
recunoașterea oficială a activității de lobby
de către OECD dar și prin evidențierea
rezultatelor pe care practica de lobby le
poate aduce pentru  echidistanța accesului
tuturor părților interesate, până la
cetățeanul simplu, la procesul decizional
legislativ. În 2021 OECD publică un raport
prin care transmite constatarea faptului că
« procesul decizional nu are întotdeauna
caracter inclusiv și că acesta  poate lua în
considerare, adeseori, interesele celor
puțini, de obicei a celor cu putere financiară
și politică, în detrimentul interesului
public « . Același raport al OECD indica
faptul că “lipsa asumării recomandărilor
privind bunele practici în lobby reprezintă
una din cauzele ce stau la originea crizei
financiare globale debutată în 2008” ( Igan
and Lambert, 2019, Igan and Mishra, 2014,
https://one.oecd.org/document/C(2021)74/
en/pdf). 
Pe cale de consecință putem  afirma că
lobbyul este o activitate pe care OECD o
recomandă a fi reglementată de către
statele membre  (vezi  OECD/LEGAL/0379)
iar practica în lipsa principiilor recomandate
induce riscuri pe care statele membre au
ales să nu le gestioneze. 
avem nevoie de recunoașterea lobbyului?
e necesar ca această activitate să fie
reglementată în România? Pentru  a
răspunde la această întrebare  voi prezenta
o statistică a activității legislative în
România pentru primul semestru al anului
2021. Astfel, un inventar al activității
legislative a Senatului României la data de
09 iulie 2021 ( www.senat.ro)  indică un
număr total de 259 rapoarte în lucru la
nivelul a 20 de comisii permanente
legislative, din care 137 sunt rapoarte

comune pentru un număr de 66 de proiecte
de lege, iar restul sunt indicate ca avize în
așteptare pe procedură legislativă pe
parcursul primului semestru al anului 2021.
În aceeași perioadă analizată, Camera
Deputaților (www.cdep.ro) prezintă un
număr total al proiectelor legislative
înregistrate în dezbatere publică de 307.
Dintre acestea, un total de 17 proiecte
legislative au ca obiect Legea educației
naționale nr. 1/2011, un total de 13
proiecte legislative au ca obiect amendarea
Legii 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice și 7 proiecte legislative au ca
scop amendarea Codului fiscal. Conform
unei evidențe la zi cu privire la desfășurarea
activităților din cadrul raporturilor
constituționale între Guvern și Parlament în
perioada primului semestru al anului 2021
s-au aflat în procedură de legiferare 577
proiecte de  lege ca inițiative legislative
guvernamentale, din care 117 proiecte din
perioada ianuarie – iunie 2021 și 460
proiecte de lege inițiate până la 31
decembrie 2020. Sunt cifre care vorbesc
concret despre calitatea și cantitatea
procesului legislativ în România.  
O altă statistică interesantă este cea
transparentizată de către Registrul
Transparenței al Uniunii Europene, Registru
care oferă situația la zi a acțiunilor de lobby
ale reprezentanților intereselor cu
formularea sau implementarea ciclului
(ciclurilor) de politică și decizia aferentă,
realizarea proceselor instituțiilor Uniunii,
inclusiv detalii specifice privind principalele
acte legislative, propunerile sau politicile
țintă ale activităților înregistrate. La 15
decembrie 2020, Parlamentul European,
Consiliul și Comisia Europeană au comunicat
semnarea unui acord politic cu scopul
întăririi transparenței procesului decizional
la nivelul instituțiilor europene, aplicabil în
mod egal statelor membre și altor instituții
europene  care vor să se alăture Acordului.

Dincolo de intenția declarativă și asumată de
construcție a unei culturi comune a
transparenței, Acordul declară scopul lărgit
cu referire la procesul de influențare a
deciziei politice și de formulare sau
implementare a politicilor și textelor
legislative sub umbrela acestui Registru.
La fínele lunii iulie 2021, Registrul prezintă
un număr de 120 de persoane juridice
înregistrate ca lobbyști ce au  domiciliul
fiscal în România, respectiv 10% din totalul
lobbyștilor înregistrați. Statistica prezentată
mai sus - cu referire la intensitatea activității
și realitatea economică a activității de lobby
românesc  la nivelul celor care se
autodefinesc ca actori în spațiul public
european al lobbyului definit și recunoscut
la nivelul Registrului - este o justificare fără
dubiu a necesității creării unui cadru
legislativ al lobbyului pe teritoriul național.
Adresabilitatea acestor actori către procesul
decizional european, spre spațiul public
european al lobbyului pentru a interveni în
procesul decizional local și european este un
indiciu al faptului că intervenția în procesul
decizional a acestor actori de lobby se face
la Bruxelles, în baza principiului
subsidiarității și a proporționalității din
cadrul Tratatului de Funcționare a Uniunii
Europene. Conform Tratatului, “uniunea
intervine numai dacă și în măsura în care
obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi
realizate în mod satisfăcător de statele
membre nici la nivel central, nici la nivel
regional și local, dar datorită dimensiunilor și
efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate
la nivelul uniunii”. Într-o interpretare directă,
acești actori transferă intervenția în procesul
decizional de la nivel național la nivelul
instituțiilor europene. Se poate interpreta
astfel că transparența procesului decizional și
cadrul normativ fie eșuează la nivel national,
fie sunt transferate direct la Bruxelles pentru
a evita riscul unui cadru corupt care poate
genera interpretarea acțiunii și a obiectivului
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ca trafic de influență. Pe cale de
consecință, putem declara că
existența și aplicarea corectă a unui
cadru de reglementare adecvat,
corect, bazat pe principiul
transparenței și al democrației
participative poate fi o soluție
adecvată pentru rezolvarea
problemelor acasă, la nivelul
instituțiilor cu putere decizională. 
ce este lobbyul? Dincolo de definiția
clasică de instrument de influențare a
procesului decizional, atât OECD cât
și Uniunea Europeană recunosc
lobbyul ca instrument al democrației
participative. 
Acțiunea de lobby, prin calitatea sa
de a servi principiul transparenței și
de a fi un instrument în aplicarea
principiilor democrației participative
este, fără niciun dubiu, un
instrument activ al politicilor de
combatere a corupției. Astfel,
lobbyul intervine în baza
prerogativelor art. 10  - democrația
participativă și art. 258 – procedura
de infringement al Tratatului de
Funcționare a Uniunii Europene
pentru a simplifica procesul de

armonizare legislativă la nivelul
statelor membre ue, cu reducerea
costurilor pentru beneficiari și
reducerea riscului de imagine
pentru țară. Lobbyul este sinapsă a
medierii între mediul de
afaceri/cetățean și instituțiile
statului sau cele europene, oferind
know-how-ul necesar unei
construcții legislative adecvate unei
realități economice la zi, sau unui
obiectiv social bine definit. 
Prin structura sa operațională,
lobbyul poate funcționa ca un
“watch dog” al transparenței
decizionale și al calității procesului
decizional. Prin modul de
organizare  lobbyul aduce  în scena
procesului decizional atât know-
how-ul necesar analizei mediului de
business, a impactului legislației
promovate și a rezultatului său prin
transparența în baza căreia
acționează. Se generează astfel un
echilibru în reprezentarea părților
interesate în cadrul procesului de
construcție legislativă. Asumarea
unui Cod de conduită prin
reglementare normativă, așa cum

impune Registrul Transparenței
Uniunii Europene, de către actorii
implicați în lobby este o condiție
esențială de bună practică ce poate
elimina conflictul de interese și
combate practicile incorecte sau 
rău intenționate, care duc percepția
despre lobby spre aria traficului de
influență. 
Rezultatele estimate se vor regăsi
în zona creșterii transparenței
decizionale, reducerii cazurilor de
trafic de influență, a unei mai bune
gestionări a procesului și tehnicii
legislative, eliminarea paralelismului
legislativ, construcția unei noi
industrii speciale a lobbyului și a
unei noi profesii cu întregul necesar
de formare la nivel academic și
profesional.
potențialii beneficiari vor fi atât
cetățenii simpli, în calitate de
consumatori ai unor legi mai bine
construite, adaptate unei realități
economice la zi cât și agenții
economici care vor beneficia de
cadrul necesar unei construcții
legislative bazate pe transparență,
proporționalitate și stabilitate
legislativă. Instituțiile statului
precum și decidenții vor avea acces
la un instrument care, folosit corect,
le poate spori nivelul de încredere și
le poate genera o bună imagine la
nivel național și internațional.
Asocierea, unirea intereselor în
cadrul unor proiecte de interese
comune în materie de necesar de
schimbări legislative, mai ales în
domeniul energetic și de mediu,
poate fi realizată în cadrul unui
proiect de lobby care servește în
mod egal interesul social și privat,
acolo unde rezultatele sunt
așteptate în mod egal în ambele
medii. Grupul de interese, organizat
sau neorganizat asociativ,  trebuie să
fie recunoscut, în baza
prerogativelor Tratatului de
Funcționare a Uniunii Europene, ca
partener de dialog social, alături de
alți actori de tipul asociațiilor
profesionale, ONG-urilor cu rol civic,
instituțiilor publice și instituțiilor
private. 

Acțiunea de lobby,
prin calitatea sa de
a servi principiul
transparenței și de
a fi un instrument
în aplicarea
principiilor
democrației
participative este,
fără niciun dubiu,
un instrument
activ al politicilor
de combatere a
corupției. 
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ARAM este un catalizator pentru
promovarea soluțiilor durabile
Interviu cu Alin Vișan, Președinte, ARAM 
(Asociația Română pentru Ambalaje și Mediu)

Asociaţia Română pentru Ambalaje și
Mediu s-a înființat în anul 2001. Cât de
mult a contat ca firmele românești și
multinaționale care activează în
domeniul fabricării și comercializării de
bunuri de consum ambalate, precum 
și în domeniul producerii unei largi game
de ambalaje, să aibă o voce unică, 
care să le protejeze interesele?

Scopul asociației noastre a fost, încă de la
înființare, să aducă la aceeași masă mai
mulți reprezentanți ai industriei, care
activează în domeniul producerii sau al
introducerii pe piață a ambalajelor și
bunurilor ambalate, astfel încât împreună
să sprijinim  implementarea politicilor
publice și a strategiilor în domeniul
ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje,
ținând cont de cele mai bune practici la
nivel european. Alături și de alte
organizații profesionale, de autorități
publice centrale și locale și de
consumatori, ARAM este un catalizator
pentru promovarea soluțiilor durabile în
sensul colectării eficiente a deșeurilor de
ambalaje, creșterii ratelor de reciclare pe
tip de material utilizat în ambalaje, și, în
general, pentru protejarea resurselor
naturale şi un mediu mai curat, lucruri de
care avem cu toții nevoie.

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

Orice reglementare în domeniul ambalajelor
și orice situație al cărei impact se răsfrânge
asupra modului în care sunt gestionate
deșeurile de ambalaje reprezintă posibile
aspecte de interes în care urmărim să ne
implicăm, prin participarea la consultările

publice organizate de reprezentanții
autorităților, inclusiv în contextul
dezbaterilor privind revizuirea unor cerințe
și obiective la nivelul Uniunii Europene.
Implicarea asociației constă în analiza
modelelor similare care funcționează deja în
alte state membre, dar și în efectuarea de
studii de fezabilitate, atât individual, cât și
în parteneriat cu instituții din mediul
academic din țară. Avem nevoie de un
cadru de reglementare care să fie stabil și
predictibil și ne dorim să existe un sprijin
pentru investițiile în dezvoltarea
infrastructurii naționale de colectare și

reciclare a deșeurilor de ambalaje, pentru a
accelera circularitatea materialelor folosite
în ambalaje.

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

Mai importantă decât opiniile cred că ar fi
perseverența să participi la dezbateri, să fii
deschis la punctele de vedere ale celorlalți
și să încerci să ajungi la numitorul comun,
ca să corectezi orice deficiențe și să
îmbunătățești rezultatele obținute. În
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continuare este nevoie de evaluarea atentă
a performanței sistemului în care sunt
gestionate deșeurile de ambalaje prin
indicatori relevanți, cu identificarea cât mai
clară a rolurilor și atribuțiilor pe care le are
fiecare actor de-a lungul lanțului valoric,
condiții transparente în care să fie stabilite
tarifele aferente activităților prestate de
operatorii de salubrizare pentru gestionarea
deșeurilor municipale de ambalaje,
proceduri unitare, integrate la nivelul
autorităților și, nu în ultimul rând, un
control mult mai eficient.

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

Este esențial, în primul rând, să fie stabilite
cât mai clar și aplicate riguros condițiile în
care se efectuează, în mod unitar la nivel
național, colectarea separată, pe fracții, a
deșeurilor de ambalaje. Campaniile de
conștientizare și de informare pe care le
desfășoară OIREP-urile împreună cu
ADI/UAT-uri sau cu unitățile subordonate
ale autorității publice centrale pentru
protecția mediului pot să crească nivelul de
încredere și să stimuleze un comportament
responsabil din partea cetățenilor, însă nu
vor putea suplini niciodată infrastructura
specifică adesea insuficientă sau
neclaritățile din legislație. Educația în
legătură cu felul în care putem colecta și
recicla corect ambalajele este
indispensabilă, dar fără acces corespunzător
la servicii de calitate, prestate într-un mod
eficient, este mai greu să se producă o
schimbare de mentalitate.

Guvernul a adoptat recent Ordonanța
care interzice punerea pe piață a anumitor
produse din plastic de unică folosință, 
prin care se transpune Directiva Single
Use Plastic (904/2019/UE). Care sunt
principalele prevederi introduse de acest
act normativ?

Noul set de prevederi vizează mai multe
categorii de produse din plastic de unică
folosință, introducând măsuri specifice
pentru fiecare tip de produse și ambalaje
enumerate în anexă, atât măsuri de

reducere a consumului, cât și prevederi
referitoare la interzicerea punerii pe piață,
cerințe de marcare și ținte ambițioase de
colectare separată. 
Odată cu intrarea în vigoare a ordonanței de
transpunere, nu mai pot fi introduse pe
piață produse din plastic cum ar fi bețișoare
pentru urechi, tacâmuri, farfurii sau paie
pentru băuturi, pentru care există deja
alternative disponibile, ce se fabrică din
bambus, din carton sau din lemn. Deși
produsele aflate acum în circuitul comercial,
în magazine sau în depozitele
distribuitorilor, pot fi comercializate până la
epuizare, din păcate, nu este prevăzută și o
perioadă de tranziție pentru producători sau
importatori, ce ar fi permis acestora să
epuizeze stocurile existente. 
O altă măsură vizează reducerea consumului
de produse din plastic precum caserolele
pentru alimente și paharele pentru băuturi.
Consumatorilor trebuie să le fie puse la
dispoziție alternative reutilizabile sau care
nu conțin plastic, din fibre naturale spre
exemplu, însă este nevoie și de facilități
specifice prin care să fie stimulată
dezvoltarea acestei industrii.
Totodată, conținutul de plastic al unor
produse precum șervețele umede, pahare
pentru băuturi sau produse din tutun cu
filtre va fi în mod obligatoriu semnalat
printr-un marcaj pentru informarea
consumatorilor, însă nici în acest caz nu este
prevăzută o perioadă de tranziție care să
permită epuizarea stocurilor de produse
nemarcate existente la producători.

Când credeți că va intra în vigoare
Sistemul Garanție-Returnare?

Sistemul de garanție-returnare (SGR)
pentru recipientele nereutilizabile de
băuturi,  prevăzut în legislație încă din anul
2018, este un instrument foarte important
inclusiv din perspectiva îndeplinirii
obiectivelor din Directiva Single Use Plastic
privind colectarea separată în vederea
reciclării a sticlelor PET. țintele foarte
ambițioase în cazul acestora de colectare
separată (90% până în 2029) și de folosire
a unui conținut minim de plastic reciclat
(30% până în anul 2030) vor putea fi atinse
doar în condițiile implementării și în
România a sistemului de garanție-
returnare. Proiectul se află încă în analiza

Ministerului Mediului, dar ne așteptăm să
fie adoptat și să avem cât mai curând
cadrul legislativ care stabilește întregul
mod de funcționare.

Guvernul a adoptat în ultima perioadă
mai multe acte normative (OG nr. 1/2021
de modificare a Legii nr. 249/2015 
privind ambalajele și deșeurile de
ambalaje și OUG nr. 92/2021 privind
regimul deșeurilor) prin care sunt
introduse ținte noi de reciclare a
deșeurilor din ambalaje, care trebuie 
să fie îndeplinite până în 2025 și 2030,
precum și reglementări noi, care privesc
toți actorii implicați. Cum vă raportați 
la aceste modificări?

Pe de o parte, actele normative respective
transpun în legislația națională obiectivele
minime, globale și pe tip de material,
precum și alte prevederi asumate de țara
noastră la nivel european în ce privește
reciclarea deșeurilor de ambalaje. Însă, la
fel de importantă este și asigurarea tuturor
celorlalte condiții necesare, inclusiv
dezvoltarea infrastructurii de colectare
separată și reciclare a deșeurilor de
ambalaje, adoptarea legislației terțiare
specifice, alocarea resurselor materiale și
financiare de către autoritățile
administrațiilor publice locale, precum și
efectuarea tuturor acțiunilor de verificare și
control, astfel încât să crească gradul de
îndeplinire a obiectivelor, dar și încrederea
cetățenilor și a tuturor participanților la
sistem în eficiența procesului. De aceea,
ARAM rămâne în continuare un partener
care urmărește identificarea și promovarea
celor mai bune practici în domeniu, ce pot
îmbunătăți funcționarea sistemului în
ansamblu, precum și rezultatele obținute.

sorin dincea, 
Public Affairs & Executive Officer

mob.: +40 721 931 492 / 
e-mail: office@aram.org.ro

linkedin: ARAM

CONTACT ARAM
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Simtel Team raportează o cifră de
afaceri de 18,5 milioane de lei, o creștere
de 30%, în primele șase luni din 2021 

Simtel Team (BVB: SMTL), companie
românească de inginerie și tehnologie listată
pe piața AeRO a Bursei de Valori București,
raportează o cifră de afaceri record de 18,5
milioane de lei în primele șase luni din 2021,
în creștere cu 30% față de aceeași perioadă
a anului trecut și un profit net de 0,76
milioane de lei, o majorare cu 41%
comparativ cu aceeași perioadă din 2020.
Proiectele de energie regenerabilă au
contribuit cu 79% la cifra de afaceri totală.
„În primele șase luni din 2021 am avut parte
de o activitate intensă pe toate cele trei linii
de business principale, energie regenerabilă,
telecomunicații și automatizări. totodată,
este important să subliniem că rezultatele
din primul semestru din 2021 au fost
realizate în mod organic, deoarece capitalul
atras în timpul plasamentului privat a intrat
în bilanț la sfârșitul lunii mai 2021 și nu a
fost utilizat înainte de sfârșitul primei
jumătăți a acestui an. În continuare credem
că ne aflăm într-un moment unic, deoarece
contextul este favorabil pentru toate liniile
de activitate ale companiei noastre. În
următoarea perioadă avem în plan
atragerea de capital nou pentru a ne
accelera și mai mult dezvoltarea, prin
implicarea în mai multe tranzacții de tip
m&a care să completeze gama noastră de
servicii. ne uităm în special la companii care
activează în zona de servicii de operare
parcuri fotovoltaice, predicție
producție/consum energie, stații de
încărcare electrice precum și companii care
activează în nișa de robotică industrială. le
mulțumim tuturor investitorilor care au decis
să investească în acțiunile Simtel și să aibă
încredere în planul nostru de dezvoltare a
afacerii,” a declarat iulian nedea, ceo al
simtel team.
Divizia de energie regenerabilă a companiei
a contribuit cu 79% la cifra de afaceri totală,
aproximativ 14,6 milioane de lei, pe fondul
cererii tot mai ridicate pentru soluțiile

oferite de Simtel în domeniu. Pe parcursul
primelor șase luni ale anului, compania a
fost implicată într-o serie de proiecte
importante pentru dezvoltarea sectorului de
energie regenerabilă în România. Unul
dintre aceste proiecte a fost construirea
pentru kaufland România a două centrale
electrice ce au presupus instalarea a peste
1300 de panouri fotovoltaice. Acestea au o
capacitate de 490,5 kWp și vin în sprijinul
mediului înconjurător prin reducerea cu
peste 760 de tone pe an a emisiilor de
dioxid de carbon. De asemenea, tot în
această perioadă, Simtel a realizat
construcția unui parc fotovoltaic de peste
0.6MWp în București pentru un retailer
internațional de mobilă. 
Pe lângă activitatea de construire de
centrale fotovoltaice pe acoperișuri, în prima
jumătate a anului, Simtel a realizat servicii
de mentenanță totală pentru un număr de
20 de parcuri fotovoltaice construite pe
teren, ce însumează peste 100 MWp, alte
110 centrale electrice fotovoltaice construite
în România, pe acoperiș cu o putere
instalată de peste 25 MWp și mentenanță
doar la invertoare în peste 50 de parcuri

fotovoltaice ce însumează peste 200 MWp.
Astfel, Simtel continuă să fie lider de piață în
soluții de design, achiziționare, construcție și
întreținere centrale electrice fotovoltaice, în
România. 
În ceea ce privește viitorul acestei linii de
business, compania are în derulare, în
momentul de față, contracte pentru
construcția a 5 MW de centrale fotovoltaice,
ce însumează peste 10.000 de panouri
fotovoltaice. Aceste contracte includ peste
25 de proiecte realizate pe acoperiș, cu
dimensiuni cuprinse între 50kWp și
1000kWp. Totodată, Simtel continuă
colaborarea în acest domeniu cu clienții
fideli ai companiei, precum Dedeman, Mega
Image, Rewe-Penny Market și kaufland. 
Simtel Team este listată pe piața AeRO
începând cu data de 1 iulie 2021. Compania
are o capitalizare de piață de peste 230
milioane de lei. Înainte de publicarea
rezultatelor financiare din primele șase luni
al anului, acțiunile SMTL erau tranzacționate
la 32,95 lei/acțiune.  

DESPRE SIMTEL TEAM

Simtel Team este o companie românească,
fondată în 2010 de trei antreprenori români
- Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuc și Radu
Vilău. Compania este listată pe piața AeRO a
Bursei de Valori București sub simbolul
bursier SMTL și operează în 3 domenii de
activitate - telecomunicații, energie
regenerabilă și automatizări industriale.
Simtel este integrator de servicii pentru
operatorii de telecomunicații mobile,
eficientizează consumul de energie electrică
prin soluții ce presupun construcția și
întreținerea de centrale electrice
fotovoltaice, și automatizează procesele
industriale. Compania a livrat cu succes
proiecte în fiecare dintre aceste domenii
clienților aflați atât în România, cât și în
străinătate.  

iulian nedea, ceo al simtel team



www.viile-metamorfosis.ro 
este noul nostru site în care sunt prezentate toate pachetele de degustare.

Crama noastră este locul perfect, sau cel puțin ne place să credem, pentru un eveniment special.

În afară de turul clasic vă punem la alegere și diferite pachete de degustare.

Vă stăm la dispoziție pentru a organiza și evenimente corporate sau culturale.

CORPORATE EVENTS:
l Traininguri/workshopuri/seminarii
l Team building
l Board meetings
l Business meetings
l Lansări de produs
l Conferințe de presă

EVENIMENTE CULTURALE
l Wine& Music
l Wine& Movie
l Wine& Books-lansări de carte, 

dezbateri literare
l Wine& Arts-vernisaje de pictură, 

fotografie, etc.

CONTACT
Beatrice Elisei, Hospitality & Marketing Manager

0724.306.668
beatrice.elisei@viile-metamorfosis.ro
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Inteligența artificială 
între oportunitate și anxietate. 
Impactul asupra sistemului de drept
Articol de Alina Mioara Cobuz Băgnaru, Partener Fondator, Cobuz și Asociații

Am putea spune că Inteligența Artificială
(IA)i a acaparat pur și simplu viața cotidiană,
pătrunzând în toate domeniile vieții sociale,
devenind o temă de actualitate în doctrina
juridică internațională. Viitorul omenirii se
centrează pe IA, de aceea trebuie tratate cu
seriozitate riscurile la care se supune
omenirea și orice rezultate nedorite, erori,
disfuncții, care în final ne pot fi imputabile
numai nouă, în calitate de actori umani. 
Se poate observa o preluare de către IA a
rolului de lider în procesul de luare a
deciziilor rezervat până nu demult acest rol
actorilor umani, precum și un instrument de
urgentare și facilitare a luării unor decizii. 
Atunci când vorbim de diferite sarcini
precum programarea ocupării forței de
muncă, stabilirea rutelor de zbor ale
avioanelor sau asistență juridică automată
pentru imigranți, trebuie să luăm în
considerare dacă sistemele informatice sunt
părtinitoare sau nuii.
Plecând de la o definiție a termenului “bias”
acesta se referă la sistemele informatice
care furnizează rezultate discriminatorii sau
părtinitoare, cu alte cuvinte se
discriminează sistematic și nedrept anumiți
indivizi sau grupuri de indivizi în favoarea
altora, prin negarea oportunităților acestora
sau atribuirea unui rezultat nedorit unui
individ, sau a unui grup de indivizi, pe
considerentul că nu corespund unor
standarde prestabilite.  

DOMENII îN CARE INTELIgENȚA
ARTIfICIALă A îNCEPUT Să fIE
IMPLEMENTATă

Utilizarea sporită a IA la locul de muncă a
stârnit dezbateri cu privire la faptul dacă
tehnologiile digitale sunt aici pentru a
înlocui forța umană definitiv. 
Viziunea optimistă susține că IA are

capacitatea de a face sarcinile de lucru
zilnice mai ușor de gestionat, mai degrabă
decât să înlocuiască complet oamenii.
Inteligența artificială și oamenii excelează la
diferite tipuri de inteligență, iar cele mai
bune rezultate provin din menținerea
ambilor la locul de muncă.

PROCEDURILE DE RECRUTARE 

IA a devenit un instrument extrem de util în
procedurile de recrutare. Așa cum multe
companii mari sunt deja conștiente, IA
devine un instrument din ce în ce mai
obișnuit în pre-screening și selectarea
candidaților pentru locurile de muncă.
Dincolo de recrutarea de candidați în sine,
anumite servicii de angajare IA oferă, de
asemenea, programarea automată și
redirecționarea candidaților puternici, către
alte poziții adecvate într-o companie.

SECURITATEA CIBERNETICă 

Una dintre cele mai complexe utilizări ale IA
este gestionarea securității cibernetice. IA
poate fi învățat să detecteze malware și
viruși, de exemplu. 
În timp, poate deveni mai rapid decât
oamenii la detectarea amenințărilor
cibernetice asupra sistemelor
computerizate, prin detectarea automată a
amenințăriloriii. În medie, s-a constatat că
implementările IA reduc costul mediu al
scenariului de încălcare a datelor unei
organizații cu 230.000 USD.
O mare parte din activitatea forțelor de
poliție în prevenirea infracțiunilor - inclusiv
toate formele de supraveghere, cum ar fi
interceptarea, colectarea și analizarea
datelor (text, audio sau video) precum și
analiza probelor fizice (probe ADN,
infracțiuni informatice, declarații ale

martorilor, etc.) - sunt astăzi de neconceput
fără utilizarea IA. 

RECUNOAșTEREA fACIALă-
PLUSURI șI MINUSURI

Tehnologia de recunoaștere facială (FRT)
permite identificarea automată a unei
persoane prin potrivirea a două sau mai
multe fețe, din imagini digitale. Face acest
lucru prin detectarea și măsurarea
diferitelor trăsături faciale, extragându-le
din imagine și, într-o secundă comparându-
le cu caracteristici preluate de la alte
chipuri.
Utilizarea tehnologiei de recunoaștere
facială presupune atât riscuri cât și
oportunități, ea implicând multe provocări
legate de drepturile fundamentale care
rezultă din poziția slabă a unor indivizi ale
căror imagini faciale sunt surprinse și apoi
verificate cu o „listă de urmărire”. 
În acelasi timp, tehnologia de recunoaștere
facială poate oferi mai mult protecție în
timp util - de exemplu, ajutând la găsirea
unor copii dispăruți –dar poate ajuta și la
detectarea fraudei și identificarea furtului.

UTILIzAREA INSTRUMENTELOR
IA îN DOMENIUL jURIDIC 

Printre tehnologiile care funcționează în
această extraordinară transformare digitală,
inteligența artificială pare a fi cea mai
spectaculoasă. În Statele Unite, „avocații
robot” sunt deja la locul de muncă și par să
discute în limbaj natural cu oamenii, având
o rapiditate și o acuratețe mult superioare
celei umane. 
Tehnologia juridică specializată în
proiectarea de noi servicii juridice oferă noi
aplicații profesiilor juridice, în special
avocaților, serviciilor juridice și
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asigurătorilor, permițând accesul
aprofundat la informațiile judiciare și la
jurisprudență. Aceste companii private își
propun chiar să prezică deciziile
judecătorilor cu instrumente de „justiție
predictivă”.
Printre domeniile conexe în care s-a pus
problema utilizării IA cu scopul de a realiza
un management eficient al fenomenului
infracțional se numără: managementul
sistemului judiciar, predicția
jurisprudențială, securitatea digitală,
supravegherea. 
Una dintre principalele caracteristici ale
procesului actual de luare a deciziilor în

instanțele judecătorești este aceea că
judecătorul (judecătorul unic sau un
complet de judecată) se bazează pe
informațiile date de părți. Părțile sunt cele
care furnizează judecătorului materialul
pentru luarea deciziei: fapte, probe,
argumente, jurisprudență, etc. Este vorba
de principiul contradictorialității, respectiv
că într-o cauză ambele părți la un proces
penal sau civil trebuie să fie ascultate și
trebuie să aibă posibilitatea de a lua la
cunoștință și de a răspunde cu privire la
toate probele prezentate sau notele scrise
depuse în vederea influențării deciziei curții. 
De asemenea, se poate ajunge la situația că
judecătorul, în condițiile definite de
sistemele judiciare care prevăd această
posibilitate, să solicite expertiza tehnică a
unui expert care nu este inclus în lista
părților. Într-un astfel de caz, munca
prestată de expert va fi introdusă în
dezbatere, astfel încât părțile să poată
discuta despre calitatea și relevanța sa în
fața judecătorului înainte ca acesta să
ajungă la o decizie. Principiul fundamental
impune ca toate elementele pe care
judecătorii își vor baza decizia să fie
dezbătute de părți într-o manieră
contradictorieiv. 
Totuși în urma introducerii instrumentelor
IA, s-au observat următoarele  dezavantaje:
utilizarea datelor și a elementelor care nu
au făcut obiectul unei dezbateri
contradictorii; exploatarea unor concluzii
(chiar și parțiale) care nu au fost obținute

prin raționamentul judecătorului (ceea ce
conduce la transferul unei părți din puterea
decizională) și la lipsa de transparență a
procesului. 
În concluzie devine imposibil de știut ce ar
trebui să fie atribuit judecătorului și ce
provine de la o mașină. 
Este necesară o dezbatere fundamentală
pentru a evalua în mod critic ce rol ar trebui
să joace, dacă este cazul, instrumentele IA
în sistemele noastre de justiție. 
creșterea accesului la justiție, prin
reducerea costurilor procedurilor judiciare
ca urmare a utilizării instrumentelor IA,
poate părea un rezultat dezirabil, însă este
un preț mare dacă se compromite calitatea
justiției. Prin urmare, instrumentele IA
trebuie adaptate corespunzător mediului
justiției.
Pe plan internațional nu există nicio îndoială
asupra faptului că IA este deja utilizat în
domeniul justițieiv. 
din perspectiva aspectelor de etică 
Pentru a respecta drepturile fundamentale
ale cetățenilor și pentru a evita
răspunderea, utilizarea IA și robotica în
aplicarea legii ar trebui să fie caracterizată
prin următoarele caracteristici:
corectitudinevi, Responsabilitatevii,
transparențăviii; explicabilitateix.
Rolul principal al aplicării legii este, în
esență, protejarea comunității și a
cetățenilor săi, de daune și, făcând acest
lucru, în final se identifică un echilibru între
securitate și confidențialitate.

i Inteligența artificială (IA) este o ramură complexă a informaticii care se ocupă de construirea mașinilor inteligente capabile să îndeplinească
sarcini care necesită de obicei inteligența umană. Într-un sens larg Inteligența Artificială este orice tehnologie proiectată să imite, într-un fel
sau altul, modul în care funcționează un om. 
ii Doctrina a clasificat rezultatele de tip Bias după cum urmează: bias preexistent, bias tehnic si bias emergent- B. Fiedman, H. Nissenbaum,
Bias in Computer Systems, ACM  Transaction on Information Systems, vol.14, nr.3, 330-347, iulie 1996, pag.331. 
iii În medie, s-a constatat că implementările IA reduc costul mediu al scenariului de încălcare a datelor unei organizații cu 230.000 USD.
iv Una dintre condițiile unui proces echitabil este ca judecătorul să decidă asupra documentelor și argumentelor care i-au fost prezentate de
părți. Fiecare parte trebuie să fi avut ocazia, înainte de deliberare, să citească și să discute documentele și argumentele părții adverse.
Obiectul deciziei judecătorului se regăsește în probele furnizate de părți și discutate anterior în fața judecătorului.
v O astfel de utilizare în cadrul sistemului judiciar este deja menționată în rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2019 pentru 
„o politică industrială europeană completă privind inteligența artificială și robotica”. 
vi Acesta presupune că nu ar trebui să se încalce drepturile și libertățile cetățenilor, precum dreptul la un proces echitabil, prezumția inocenței,
a libertății de exprimare și a discriminării;
vii Trebuie instituită o cultură a responsabilității la un nivel instituțional și la nivel organizațional;
viii Calea parcursă de sistem pentru a ajunge la o anumită concluzie sau decizie nu trebuie să fie o „cutie neagră”
ix Deciziile și acțiunile unui sistem trebuie să fie ușor de înțeles de utilizatorii umani.
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Prețuri record la energie pe
fondul unor abordări defensive
Articol de Iulian Harpa, Managing Partner, HIM Public Affairs

BACkgROUND EUROPEAN

Sectorul energetic, care se referă la
procesele de producție, transport și
distribuție, care stă la baza tuturor
industriilor, angajează direct în UE
aproximativ 1,6 milioane de oameni și
generează 250 miliarde de euro pentru
economie, ceea ce corespunde cu 4% din
valoarea adăugată a economiei non-
financiare din UE.
Cererea de energie electrică a crescut pe
măsură ce piața energiei electrice a început
să recupereze impactul pandemiei, acest
lucru putând fi observat și în creșterea

semnificativă a prețurilor.
Din punct de vedere energetic, obiectivul pe
termen lung al Comisiei Europene este de a
face din Europa primul continent neutru din
punct de vedere climatic, până în anul 2050.
Astfel, în baza pachetului propus de Comisia
Europeană “Fit for 55”, toate statele
membre UE ar trebui ca până în anul 2030,
să se asigure că nivelul emisiilor cu efect de
seră se va reduce cu 55%, față de nivelul
înregistrat în anul 1990. Concret, pentru
România ținta propusă inițial de 30,7% ar
trebui să urce la 38%, dacă în urma
negocierilor ne vom asuma propunerea
Comisiei Europene.

ROMâNIA îN EUROPA

În prezent, în România, ponderea
regenerabilelor este 24%, ceea ce ne
situează peste media europeană, cu mult
peste țările vecine și chiar peste SUA care
deține un procent de 20%. Astfel, România,
pe termen scurt, se situează pe un loc
fruntaș la nivel global și asta, în mod
normal, ne poate permite să alocăm un
interval de timp rezonabil pentru a defini
obiectivele energetice corecte și o strategie
pe termen mediu și lung! 
O întrebare pertinentă, este dacă - în
această fereastră de oportunitate este
prioritar să investim imediat în tehnologii și
noi soluții (gazele verzi: biogaz, biometan,
hidrogen etc) cu infrastructura aferentă
(stații de încărcare mașini electrice și
subvenții mari la mașini electrice)? Aceasta
este nevoia reală a sistemului energetic
național? O alternativă pe termen scurt ar
putea fi să ne oprim dintr-un entuziasm,
firesc de altfel, în fața alternativelor
prietenoase cu mediul, și să înțelegem
nevoia reală a industriei, care să ne permită
să nu mai fim importatori neți de energie și
să devenim competitivi pe termen lung într-
o piață unică europeană. Mai precis, să
scanăm situația corect, o analiză SWOT a
sistemului energetic, care să ne permită să
înțelegem punctele tari, dar și provocările. 
De ce spun asta? În România s-a vorbit, și
pe alocuri se mai vobește încă despre faptul
că putem fi un hub regional de gaze! Din
păcate, nu ne-a ieșit și observăm ușor cum
rețeaua de conducte strategice puse deja în
funcțiune ne ocolește fără excepție: Nord
Stream I și II, TurkStream, alimentarea
Ungariei via Bulgaria și Serbia etc. Sperăm
ca ambițiosul proiect BRUA finalizat de
Transgaz să își atingă cât mai curând
obiectivul inițial și să profităm de singura
conductă strategică care ne poate conecta
cu Europa.
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Nu am reușit cu hub-ul de gaze, dar
reușim oare cu hub-ul de hidrogen?
De câteva luni vorbim tot mai intens
despre o nouă oportunitate de a
deveni un hub regional de hidrogen
și facem asta fără să avem un minim
de infrastructură și nici resursă
umană pregătită pentru a dezvolta
proiecte strategice la nivel național.
Am fost și sunt un suporter al
proiectelor verzi, care cu siguranță
vor fi viitorul în industria europeană,
dar consider că nevoia imediată este
să investim în capacități eficiente de
producție pe termen scurt care să
ne permită să nu mai importăm
energie, să echilibreze balanța
cerere-ofertă și, implicit, să ne ofere
predictibilitatea cotațiilor bursiere. 

PIAȚA DE ENERgIE 
DIN ROMâNIA

Liberalizarea pieței de gaze la 1 iulie
2020 și 1 ianuarie 2021 pentru
energie electrică a fost un mic prim
pas al României către o piață unică
europeană, un deziderat de care, în
mod normal, nu putem face
abstracție.
Liberalizarea piețelor de energie și
gaze a fost un proces amânat și
contestat, dar indiferent de
turbulențele pieței de energie pe

termen lung, orice competiție
corectă între furnizori nu poate duce
decât la mai multă transparență și la
prețuri competitive.
Este evident că procesul de
liberalizare a pieței de energie
electrică nu a fost implementat
perfect în România, deși ar fi trebuit
să avem niște lecții învățate din
liberalizarea pieței de gaze cu 6 luni
înainte! Cu toate acestea, aș vrea să
înțelegem corect factorii endogeni și
exogeni care pot influența evoluția
prețurilor. Să ne amintim că piața de
gaze și procesul de liberalizare a fost
masiv influențat de Ordonanța 114
și, cumva, piața concurențiala a
supraviețuit intervenției brutale a
statului.
În prezent, când traversăm valul 4 al
perioadei pandemice, piețele
internaționale sunt afectate masiv
de lipsa de predictibilitate și
fluctuația cererii și a ofertei. În acest
context global, ar fi prematur și
chiar oportunist să contestăm
liberalizarea pieței din România, atât
timp cât acesta este un pas firesc
către piața unică europeană, care
oferă transparență și stimulează
competiția în beneficiul
consumatorului final.
Sper ca liberalizarea pieței de
energie să ajungă la maturitate, dar

pentru asta este primordial să nu se
intervină din nou brutal, cu
obligativități de aplicare a unor
prețuri plafonate și, astfel, să ne
întoarcem la anii din urmă.

DE CE ESTE SCUMPă
ENERgIA?

Resimțim cu toții faptul că energia 
s-a scumpit enorm și tocmai de
aceea consider că este oportun să
încercăm să înțelegem împreună ce
a generat această anomalie, sau
“perfect storm” așa cum au definit-o
americanii de la CNBC:
- Revenirea economiilor după

perioada de lock-down a
determinat o creștere accelerată a
consumului, mult mai rapidă decât
s-a așteptat și asta a debalansat
raportul cerere-ofertă;

- Depozitele de gaze au fost
descoperite și, implicit în tot acest
timp s-a încercat umplerea
capacităților în perspectiva unei
ierni grele care bate la ușă;

- Majorarea penalităților de poluare
pentru producătorii de energie ce
folosesc termocentrale pe bază de
cărbune, conform normelor
impuse de UE. Astfel, certificatul
CO2, care se regăsește în prețul
consumatorului final, era cotat la

Liberalizarea pieței
de gaze la 1 iulie
2020 și 1 ianuarie
2021 pentru energie
electrică a fost un
mic prim pas al
României către o
piață unică
europeană, un
deziderat de care,
în mod normal, 
nu putem face
abstracție.
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20 EURO anul trecut iar acum este cotat
în jurul valorii de 55 EURO, cu tendințe de
dublare în următorul an; 

- Alimentarea cu gaz indirect – cu ocolirea
Ucrainei – a făcut procesul de
aprovizionare mai lung și anevoios pentru
România.

CUM gESTIONEAză
AUTORITăȚILE CREșTEREA
PREȚULUI LA ENERgIE?

În ultima perioadă de timp, am fost martorii
unui flux continuu de știri, pe toate canale
media, despre evoluția prețurilor la energie
și despre cum am putea gestiona eficient
acest fenomen de creștere susținută a
prețurilor.
Analizând piața de energie, am identificat
câteva inițiative ale autorităților, în dorința
firească de a gestiona creșterea prețurilor,
și din păcate, aproape în totalitate sunt
acțiuni defensive care încearcă permanent
corectări retroactive.
- O potențială intervenție a statului în

economie prin plafonarea prețurilor
și/sau contribuția furnizorului la
susținerea unor compensări. Întotdeauna
am considerat că producția este esența
industriei și, fără să iau apărarea
furnizorilor, consider că putem identifica
soluții în linie cu o piață liberalizată, decât
să adoptăm o abordare gen copy-paste a
Ordonanței 114!

- În locul unor analize tehnice,
documentate, se observă o goană după
identificarea unor vinovați și asta,
bineînțeles, retroactiv: furnizori,
distribuitori și/sau companiile cu capital
majoritar de stat. Procesul de liberalizare

și ulterior de monitorizare a pieței de
energie ar fi trebuit să implice un sistem
funcțional de controale interne, care să
asigure evitarea în timp real a unor astfel
de derapaje;

- Salvarea vine din proiecte externe ale
altor state?! Continuăm să ne raportăm și
să depindem de proiecte externe, care
eventual ne pot impacta pozitiv. Ca
exemplu, gazoductul Nord Stream 2 care
este deja finalizat, iar livrările de gaze
rusești vor începe din 1 octombrie către
Europa Occidentală pe ruta Rusia –
Germania. Astfel, va fi dublată capacitatea
de transport, de la 55 miliarde m3 anual,
(echivalentul a 26.000 de gospodării,
consumul intern pentru 15 ani sau 50% din
volumul de gaze ce poate fi extras din
zăcământul off-shore) la 110 miliarde m3.

- Nu reușim să extragem gazele din Marea
Neagră din 2012, iar între timp importul de
energie pe timp de vară reprezintă 10%, iar
de gaze 20%. și asta, în condițiile în care se
observă clar de câțiva ani că producția
internă nu acoperă cererea; în ultimii 2 ani
suntem importatori neți de energie.

- O altă abordare care nu ajută întotdeauna
este să ne raportăm exclusiv la piața
internă și la contextul intern. România are
deja conectată infrastructura energetică și
a piețelor spot cu Germania, Austria,
Polonia, Cehia, Ungaria și Slovacia. Nu
putem face abstracție că prețurile sunt
aproape similare în Europa și nici că
această “furtună perfectă” impactează
toate piețele, la nivel global.

- Nu în ultimul rând, s-a votat constituirea
unei Comisii parlamentare de analiză a
creșterii prețurilor la energie și gaze. Din
nou, reacții defensive, care sperăm să

vină, chiar dacă târziu, măcar în baza unei
analize tehnice de impact! Ratăm șansa
de a asigura un management corect, cu
pârghii bine definite care să ofere un
control corect al procesului de liberalizare
și monitorizare în timp real a pieței de
energie.

REgLEMENTATORII

Reglementatorii care guvernează și ar trebui
să intervină în piață sunt ANRE, Protecția
Consumatorului (ANPC) și Consiliul
Concurenței (CC). Probabil că sunt anumite
investigații în curs din persectiva ANPC 
și CC, însă între timp ANRE a intervenit în
piață, aplicând amenzi succesive în baza
celor 10.000 de reclamații depuse de
consumatorii finali în primele 6 luni 
ale anului.
Înțelegem că operatorii de distribuție nu au
respectat legislația privind citirea
contoarelor în timp, astfel regularizările au
fost făcute pe vârf de preț și de aici au
rezultat anomaliile cu facturi incredibil de
mari și greu de justificat. Personal cred că
aceste citiri ale contoarelor nu au fost
niciodată efectuate în timpul maxim
reglementat, dar acum, în contextul acestor
creșteri de prețuri, au scos la suprafață
această anomalie.
Din punct de vedere statistic, aproximativ
2,2 milioane de consumatori casnici și-au
negociat și schimbat contractele, din totalul
de aproximativ 4 milioane de abonați! Din
perspectiva liberalizării pieței de energie,
consider că cei care au optat pentru
contracte în piața concurențială, cu preț fix
pentru 12 luni, vor beneficia de un preț
competitiv. Dincolo de unele
disfuncționalități organizatorice penalizate
de ANRE, au fost deja lansate în piață oferte
competitive ca preț, oferite de Electrica
Furnizare și de Hidroelectrica.

POTENȚIALE SOLUȚII?

Prezentarea pieței de energie în context
mondial, european și național ajută să
obținem o înțelegere corectă și de aici
putem să încercăm să identificăm unele
direcții care pot genera inputuri pozitive.

- O bună colaborare și comunicare
eficientă între reglementatorii ANRE, CC
și ANPC privind potențiale abuzuri ale
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furnizorilor. Ca exemplu,
onorarea contractelor agreate
pe termen de 6 luni sau un an,
cu un preț fix;

- Foarte benefică ar fi delimitarea
responsabilităților între
Ministerul Energiei și ANRE,
pentru a asigura trasabilitate și
a evidenția clar inițiativele
fiecărei entități;

- Identificarea unei modalități
predictibile de lucru, în timp
real, pentru notificare, amendă
și eventual ridicarea licenței de
furnizare pentru jucătorii care
abuzează de conjunctură și de
lipsa de informare a
consumatorului final.

- Alături de marii consumatori,
atât consumatorii vulnerabili cât
și IMM-urile ar trebui să
beneficieze de subvenții pentru
a evita creșteri de prețuri pe
termen scurt-mediu și a
gestiona inflația deja existentă
la cote înalte;

- O campanie de informare
asupra beneficiilor procesului de
liberalizare a pieței și de
eficientizare a consumului ar
aduce beneficii substanțiale pe
termen scurt. 

- Traducerea legislației europene
în legislația primară și
secundară ar evidenția soluții
optime de protejare a
consumatorului vulnerabil și a
mediului de afaceri (vezi
contractele bilaterale) fără să
apelăm la soluții brutale, de
plafonări și taxe de solidaritate.

- Investiții în capacități de
producție noi – pentru a stopa
trendul de importator net în
ultimii 2 ani – stimularea
investițiilor străine directe și
respectarea planurilor de
investiții a companiilor de stat
care pot influența sectorul pe
orizontală și verticală.

- Ca bună practică, este
recomandat ca Ministerele să
respecte segregarea sarcinilor
privind aprobarea procedurilor
de lucru versus administrarea

companiilor cu acționariat
majoritar de stat.

- O predictibilitate legislativă care
din păcate nu se arată la orizont
și în lipsa căreia orice investitor
strategic nu își poate asuma
decizia de a investi în România.

- În scenariul pozitiv, o să putem
arde gazele din Marea Neagră în
2026, dar asta fără să avem o
foaie de parcurs și fără să știm
în ce condiții poate prelua
Romgaz participațiunea Exxon.
Zăcământul este estimat la
aproximativ 200 miliarde de m3
dar poate ajunge la 400 miliarde
de m3. Proiectul este stopat
datorită legislației fiscale
neprietenoase cu puținii
investitori, capabili să
investească în astfel de proiecte.

POLUAREA, IMPACT gLOBAL

Este important de reținut că
Uniunea Europeană a urgentat
procesul de reducere a poluării și
astfel putem folosi gazele ca resurse

de tranzit pentru o perioadă scurtă. 
Proiectele din domeniul gazelor
naturale și a energiei nucleare vor fi
excluse de la finanțarea prin așa
numitele “obligațiuni verzi” menite
să susțină proiecte investiționale
“sustenabile” din punct de vedere
climatic și a mediului, care dorește
să finanțeze instrumentul de
redresare post COVID “Next
Generation EU”, cu un buget alocat
de 80 miliarde de EURO.

PROIECT ROMâNESC UNIC

Mă opresc aici cu articolul dar nu
înainte să salut încă o inițiativă
unică venită de la un bun manager
român: Gheorghe Hagi. Salut
inițiativa clubului de fotbal pe care îl
guvernează, care și-a propus să
atingă neutralitatea climatică până
în 2030!
Este primul club de fotbal din lume
care își propune un astfel de
deziderat și poate fi un exemplu de
abordare globală, pentru companiile
din energie și pentru noi toți. 

Din perspectiva
liberalizării pieței
de energie,
consider că cei care
au optat pentru
contracte în piața
concurențială, 
cu preț fix pentru 
12 luni, vor
beneficia de un
preț competitiv. 
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Cele mai vechi firme din România 
Vă prezentăm în paginile următoare care au fost / sunt cele mai vechi companii
din țara noastră. Mulțumim frumos Arhivelor Naționale ale României pentru
sprijinul acordat.

Arhivele Naționale ale României dețin, la nivel
central și local, numeroase fonduri referitoare
la dinamica vieții econornice din spațiul
românesc și istoricul diferitelor firme și
asociații profesionale care au activat în toate
provinciile istorice românești (instituții
bancare, de credit și asigurare, firme
industriale, agricole, de servicii etc.).
Specialiștii Arhivelor Naționale au consultat la
solicitarea Club Antreprenor o serie de fonduri
și colecții arhivistice deținute de instituție la
nivel central și local, pentru a verifica care au
fost cele mai vechi firme din România. 
Reperul în funcție de care a fost realizată
selecția acestor fonduri și colecții l-a
constituit criteriul cronologic. Astfel,
intervalul de timp avut în vedere pentru
constituirea listei de fonduri care cuprinde
cele mai vechi instituții cu caracter
economic din perioada României modeme
este cuprins între anii 1859-1918,
corespunzător epocii în care s-au derulat
ample și accelerate măsuri de modernizare
a României, începând cu Unirea
Principatelor Moldova și țara Românească
sub autoritatea lui Alexandru loan Cuza
(1859) și până la sfârșitul Primului Război
Mondial (1914-1918).
Lista acestor fonduri este ordonată
alfabetic, în funcție de instituția/serviciul de
arhivă în administrarea cărora se află aceste
documente.

1. arhive naționale istorice centrale
(sediul central):

► Poșta Română (1825-1888);
►Uzinele de Fier și Domeniile Reșița 

(1865-1953);
►Banca Agricolă (1902-1948);
►Banca Națională a României. Relații cu

Străinătatea (1916-1954);
►Casa de Economii și Consemnațiuni.

Centrala C.E.C. (1864-1953);
►CENTROCOOP. Casa Centrală a Băncilor

Populare și a Cooperativelor Sătești
(1906-1919).

2. serviciul Județean alba al arhivelor
naționale:

► Banca lzvorul - Alba-Iulia (1913-1948);
►Banca Patria. Institut de Credit și

Economii S..A. Blaj (1886-1951);
►Banca Română Sebeșană - Alba-Iulia

(1886-1948);
►Casa de Economii. Societate pe Acțiuni (S.

P.A.) Blaj (1890-1947);
►Fabrica de Hârtie Petrești (1860-1966);
►Întreprinderea Mecanică Cugir (1900-

1971);
►Moara de Hârtie Sebeș (1825-1829);
►Salina Ocna Mureș (1856-1960);
►Societatea Anonimă Română Creditul

Minier București (1909-1944);
►Societatea Generală Transilvăneana S. A.

Alba-Iulia (1918-1950);
►Direcția Minelor și Uzinelor Statului (M. I.

N. A. U. R.) Zlatna (1776-1948);
►Uzina Chimico-Metalurgica Zlatna (1789-

1948);
►Uzina Electrică Aiud (1898-1958);
►Uzina de impregnat Aiud (1905-1952);
►Uzinele Solvay S. A. Ocna Mureș (1894-

1948).

3. serviciul Județean arad al arhivelor
naționale:

►Banca Victoria S. A. Arad (1881-1950);

►Banca Agrară S. A. Sucursala Lipova
(1893-1948);

►Banca Populară Aradul Nou și Provincie S.
A. Cooperativa de Credit și Economii
Aradul Nou (1889-1948);

►Uzinele Textile 30 Decembrie Arad (1908-
1975).

4. serviciul Județean argeș al arhivelor
naționale:

►Banca Creditul Tării S. A. Pitești (1897-
1948);

►Banca Argeșului (1913-1921);
►Banca Națională a României. Filiala

Câmpulung (1915-1948);
►Banca Pitești S. A. (1909-1945);
►Banca Populară Brazda lui Novac (1908-

1944);
►Banca Populară Buna Vestire (1908-

1944);
►Banca Populară C. Dragomirescu (1904-

1948);
►Banca Populară Cuza Vodă (1915-1948);
►Banca Populară Dâmbovnicul (1905-

1948);
►Banca Populară Dorința (1905-1948);
►Banca Populară Izbânda (1904-1947);
►Banca Populară Înlesnirea (1902-1922);
►Banca Populară Învierea lui Hristos (1912-

1947);
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►Banca Populară Meșterul Dan (1905-

1948);
►Banca Populară Muntele Negoiu (1912-

1944);
►Banca Populară Negru Vodă (1907-1939);
►Banca Populară Prietenia (1907-922);
►Banca Populară Principele Nicolae (1913-

1947);
►Banca Populară Radu Vodă (1904-1948);
►Banca Populară Sf. Gheorghe (1911-

1946);
►Banca Populară Sf.  Nicolae (1905-1910);
►Banca Populară Sf. Voievozi (1907-1947);
►Banca Populară țepeș Vodă (1912-1947);
►Banca Populară Voineagul (1904-1948);
►Banca Populară Vulturul Câmpulung

Muscel (1911-1936);
►Banca Populară Golești (1908-1948);
►Banca Populară Pietroșani (1904-1947);
►Banca Populară Stroești (1903-1948);
►Fabrica de Bere Schweitzer Pitești 

(1917-1918);
►Întreprinderea de Poduri Metalice și

Prefabricate din Beton Pitești (1904-
1940);

►Întreprinderea Textila Pitești (1907-1949);
►Societatea Anonimă de Electricitate

Pitești (1912-1943);
►Societatea Anonimă Română Lignitul

(1908-1951);
►Societatea Minieră Drăgana Berevoești

(1915-1949);
►Societatea Petrolieră Concordia 

(1907-1934), (1909-1948);
►Societatea Petrolieră Petrol Block 

(1918-1948).

5. serviciul Județean bacău al arhivelor
naționale:

►Banca Populară Moldova (1908-1927);
►Combinatul de Celuloză și Hârtie Letea

Bacău (1881-1948);
►Fabrica de Postav Buhuși (1891-1948);
►Fabrica de Spirt Jaques Brunner (1897-

1950);
►Fabrica Partizanul Bacău (18881-1970);
►Salina Tg. Ocna (1875-1950);
►Societatea Anonimă Steaua Română

Moinești (1914-1948).

6. serviciul Județean bistrița-năsăud al
arhivelor naționale:

►Banca Mercur Năsăud (1901-1935);
►Banca Centrală pentru Industrie și Comerț

S.A. Cluj. Filiala Bistrița (1887-1948);
►Societatea Hebe S. A. Sângeorz-Băi 

(1882-1939);
►S. A. Concordia Năsăud (1865-1883).

7. serviciul Județean botoșani al arhivelor
naționale:

►Banca Națională a României. Sucursala
Botoșani (1909-1944).

8. serviciul Județean brașov al arhivelor
naționale:

►Colecția Firme Particulare (1862-1962);
►Banca Albina Brașov (1875-1951);
►Banca Generală de Economii (Sparkasa)

Brașov (1830-1949);
►Banca Românească Brașov (1911-1948);
►Banca Populară Muscelul Tohanul Vechi.

Brașov (1913-1951);
►Fabrica de Bere Czell Brașov (1884-1953);

►Fabrica Dumitru Voina Brașov (1912-1953);
►Fabrica de Cafea Frank Brașov (1911-1951);
►Fabrica de Săpun Clompe Brașov (1897-

1949);
►Fabrica de Bomboane și Ciocolată Hess

Brașov (1899-1948);
►Fabrica de Postav Wilhelm Tellmann

Brașov (1864-1955);
►Morile Unite din Brașov (1898-1951);
►Fabrica de Piele Frații Miess. Brașov

(1899-1948);
►Fabrica de Stofe Wilhelm Scherg Brașov

(1889-1955);
►Fabrica de Piele M. Schlandt Brașov

(1901-1949);
►Fabrica de Mașini Schiell Brașov (1908-

1950);
►Fabrica de Ciment Portland Temelia

Brașov (1888-1951);
►Fabrica de Piele Frații Scherg Brașov

(1904-1949);
►Fabrica de Zahăr Bod. Brașov (1890-

1950);
►Fabrica de Cherestea Bârsana kocsis

Brașov (1899-1948);
►Întreprinderea de Exploatare Forestieră

Regnicolara Brașov (1868-1948);
►Tipografia Astra Brașov (1886-1951);
►Banca de Economii Furnica Făgăraș

(1883-1950);
►Banca Raiffeisen Cincu Mare (1865-1940);
►Rafinăria Mineralöl Brașov (1880-1932);
►Atelierele de Locomotive și Vagoane C. F.

R. (1906-1949).

9. serviciul Județean brăila al arhivelor
naționale:

►Banca Lazaris Brăila (1901-1929);
►Banca Populară Cioara Doicești (1906-

1944);
►Banca Populară Comoara (1907);
►Banca Populară Tătaru (1907-1946);
►Banca Populară Viziru (1918-1948);
►Banca Sindicatului Agricol Brăila (1912-

1950);
►Fabrica de Ciment Stânca Brăila (1888-

2000);
►Societatea Anonimă Română de Navigație

pe Dunăre (S. R. D.) Brăila (1914-1950).

10. serviciul municipiului bucurești al
arhivelor naționale:

►BancaAlbina Sibiu. Sucursala București
(1891-1950);

►Banca Ardeleană (1894-1951);
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►Banca Chrissoveloni S. A. R. (1887-1950);
► Banca de Credit Român S. A. (1881-

1951);
►Banca Generală a țării Românești 

(1897-1947);
►Banca Marmorosch Blank (1848-1951);
►Banca Rahova Bragadiru S. A. (1887-1951);
►Boiangerie. Spălătorie chimică și

industrială cu apretură C.G. Schmidt
(1888-1948);

►Bursa de Efecte și Acțiuni București
(1871-1952);

►Colecția de mărci de fabrică, de comerț și
de serviciu (1884-1968);

►Fabrica de Bere Bragadiru (1909-1968);
►Fabrica de Bere Luther (1911-1949);
►Fabrica de Pâine Otto Gagel (1908-1948);
►Fabrica de Ulei 13 Decembrie (Hermes)

(1915-1948);
►Fabrica de Zahăr Chitila (1898-1955);
►Fabrica Leul (1898-1950);
►Fabricile Assan (1895-1949);
►Fabrica de Conserve Coroana 

(1916-1920);
►S. A. Mașini Agricole și Industriale Agrara

(1912-1953);
►S. A. Stela (1883-1948);
►S. A. R. a Marilor Hoteluri din România

(1911-1961);
►S. A. R. Albina (1915-1941);
►·S. AR. Drajna (1910-1948);
►S. A. R. pentru furnituri militare și

încălțăminte (1881-1948);
►S. A. R. pentru industria și comerțul

petrolului Medusa (1899-1927);
►S. A. R. pentru întreprinderi

electrotehnice, electrochimice și
mecanice Energia (1912-1945);

►S. A. R. Th. Atanasiu & Co - TACO (1878-
1950);

►Societatea Allgemeine Elektricitats
Gesselschaft (1901-1915);

►Societatea de Tramvaie București (1909-
1950);

►Societatea Textilă Franco - Română
(1866-1957).

11. serviciul Județean buzău al arhivelor
naționale:

►Societatea Forestiera Italo - Română
Nehoiu (1904-1957);

► Banca Națională a României. Filiala Rm.
Sărat (1915-1952);

► Banca Națională a  României. Sucursala
Buzău (1890-1952);

►Banca Populară Amaru (1912-1920);
►Banca Populară Comuna Cătina (1915);
►Banca Populară Comuna Dara (1912);
►Banca Populara Gura Nișcov (1906-1941);
►Banca Populară Stejarul (1912-1929);

►Societatea Petroliferă Steaua Română
Monteoru (1903-1948);

►Fabrica de Confecții Rm. Sărat (1916-1952).

12. serviciul Județean caraș -severin al
arhivelor naționale:

►Albina. Institut de Credit și Economii
Sibiu. Filiala Bozovici (1912-1920);

►Albina. Institut de Credit și Economii
Sibiu. Filiala Caransebeș (1891-1910);

►Banca Plugarul (1910-1946);
►Banca Poporală, Institut de Credit și

Economii Caransebeș (1906-1948);
►Banca Sebeșană S. A. Caransebeș (1902-

1930);
►I. Bibel Industria Marmurei S. A. Rușchița

(1834-1948)
►Industria de Lemn Mundus - Borlova -

Armeniș S. A. (1916-1950);
►Întreprinderea Carboniferă de Stat Cozla

(1914-1956);
►Societatea Industriei de Fier din Nădrag

(1846-1923), (1852-1923);
►Societatea de Mine și Furnale Călan,

Uzina Oțelul Roșu (1834-1923);
►Uzina de Utilaj de Morărit Topleț (1868-

1948);
►Uzinele de Fier și Domeniile Reșita (1855-

1950), (1882-1949), (1861-1945), (1863-
1949);

►Uzinele de Fier și Domeniile Reșița S. A.
Direcția Minelor (1867-1942);

►Uzinele Metalurgice Unite Titan - Nădrag
- Călan S. A. R București (1846-1948),
(1833-1930).
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naționale:

►Banca Națională a României. Filiala
Călărași (1905-1949);

►Banca Populară Dunărea (1911-1938);
►Banca Populară Învierea Călărașii Vechi

(1903-1934);
►Banca Populară Munca Călărași 

(1914-1944);
►Banca Populară Reduta Agricultorului

Frăsinet (1902-1948);
►Banca Populară Salvatorul (1904-1947);
►Banca Populară Sf. Apostoli Petru și Pavel

(1908-1932);
►Banca Populară Taurul Dichiseni 

(1913-1948).

14. serviciul Județean cluj al arhivelor
naționale:

►Banca Economul (1886-1948);
►Banca Comerțului Turda (1912-1943);
►Banca Fuzionată pentru Ajutor și Păstrare

S. A. Turda (1883-1948);
►Banca Poporală de Credit, Industrie și

Comerț S. A. Dej (1900-1944);
►Banca Vatra (1801-1901);
►Banca Poporală țibleșana (1901-1948);
►Combinatul de Pielarie și Încălțăminte

Clujana (1901-1969);
►Fabrica Solvay S. A. Turda (1912-1947);
►Întreprinderea de Rețele Electrice Cluj -

IREC (1893-1961);
►Întreprinderea Viei și Vinului Cluj (1907-

1964);
►Întreprinderea Chimică Turda (1899-

1964).

15. serviciul Județean constanța al
arhivelor naționale:

►Banca Românească Constanța (1915-
1951);

►Fabrica de Ciment Portlandorient
Cemavodă (1899-1980);

►Direcția de Navigație Maritimă Navrom
Constanța (1881-1972).

16. biroul Județean covasna al arhivelor
naționale:

►Banca Populară Alianța Ghidfalău 
(1903-1948);

►Compania Grecească din Brașov (1813-1870);
►Uzinele Textile Oltul Sfântu Gheorghe

(1891-1948);
►Farmacia particulară Feder Nicolae 

(1878-1949);

►Întreprinderea Minieră Căpeni (1876-1948);
►Întreprinderea Minieră Concordia S. A.

Codlea (1875-1948).

17. serviciul Județean dâmbovița 
al arhivelor naționale:

►Banca Federala M. kogălniceanu (1912-
1926);

►Banca Populară Cobia (1909-1938);
►Banca Populară Brazii (1904-1949);
►Banca Populară Crânguri (1913-1936);
►Banca Populară Lumina (1904-1931);
►Banca Populară Matei Basarab și Vasile

Lupu (1914);
►Banca Populară Potopul (1914-1942);
►Banca Populară Primăvara (1910-1939);
►Banca Populară Sapiența (1916-1948);
►Banca Populară Sfânta Treime 

(1904-1948);
►Banca Populară Traian (1914-1946);
►Banca Populară Viitorul (1904-1948);

►Fabrica de Ciment Fieni (1908-1950);
►Fabrica de Ciment Titan București 

(1910-1064);
►Întreprinderile Petroliere I. Grigorescu

Târgoviște (1880-1938);
►Societatea Petrolieră Astra Română

(1911-1957);
►Societatea Petrolieră Dacia Română

(1913-1949);
►Societatea Petrolieră Steaua Română

(1913-1948); ·
►Societatea Petrolieră Unirea (1904-1948).

18. serviciul Județean dolj al arhivelor
naționale:

►Banca Frații Popp (1867-1948);
►Banca Așer Eschenasy (1851-1950);
►Banca Banatul Craiova (1875-1953);
►Banca Națională. Sucursala Dolj (1881-1951);
►Banca Comerțului S. A. Craiova 

(1899-1948);
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►Banca Olteniei (1904-1951);
►Banca Populară Înlesnirea (1904-1932);
►Întreprinderea Inginer C.P. Brătășeanu

(1906-1950);
►Întreprinderea Richard Graepel Craiova

(1914-1949);
►Întreprinderea Poligrafică Craiova (1908-

1950);
►Întreprinderea Clayton (1913-1929).

19. serviciul Județean Galați al arhivelor
naționale:

►Banca Populară Unirea Adam (1903-
1948);

►Banca Populară a Horincenilor Gănești
(1902-1948);

►Banca Populară Albina Corod (1903-
1947);

►Banca Națională a României. Sucursala
Tecuci (1913-1948).

20. serviciul Județean Giurgiu al arhivelor
naționale:

►Banca Federală Neajlovu (1912-1941);
►Banca Federală Avântul (1913-1946);
►Banca Federală Călugăreni (1915-1950);
►Banca Federală Mircea Vodă (1913-1934);
►Banca Salvarea (1916-1941);
►Banca Populară Ion Ghica Cucuruzu

(1903-1950);
►Banca Populară Fiii României (1916-

1942);
►Banca Populară Înfrățirea Slobozia 

(1905-1942);
►Banca Populară Preda Buzescu Stănești

(1911-1936);
►Banca Populară Sf. ștefan (1911-1923);

►Banca Populară Giurgiu (1916-1940);
►Societatea Petroliferă Aurora (1899-1916);
►Societatea Petroliferă Predinger 

(1914-1948).

21. serviciul Județean Gorj al arhivelor
naționale:

►Banca Agricolă. Sucursala Gorj (1894-
1902);

►Banca Comerțului. Agenția Târgu-Jiu
(1911-1948);

►Banca Generală a Gorjului (1905-1944);
►Banca Națională. Sucursala Gorj (1899-

1976);
►Banca Populară Aurelian (1908-1948);
►Banca Populară Cioiana (1911-1948);
►Banca Populară Cuca (1903-1951);
►Banca Populară Izvorul Jaleșului (1900-

1947);
►Banca Populară Românul (1912-1947);
►Banca Populară Traian  (1903-1947);
►Banca Populară Tudor Vladimirescu

(1916-1948);
►Banca Populară Viitorul Arcanilor 

(1909-1949);
►Banca Târgu-Jiului Societate Anonimă

(1907-1946).

22. serviciul Județean Harghita al
arhivelor naționale:

►Casa de Economii S. A. Ditrău (1838-
1942);

►Farmacia Frații Jaeger din Cristur (1869-
1949);

►Farmacia koncz Andrei din Odorhei
(1907-1949);

►Întreprinderea Minieră Bălan (1861-1955);

►Societatea Anonima Valea Mureșului
Toplița (1918-1949).

23. serviciul Județean Hunedoara al
arhivelor naționale:

►Banca Albina. Institut de Credit Sibiu.
Sucursala Hunedoara (1904-1941);

►Banca Corvineana. Institut de Credit și
Economii (1895-1947);

►Banca Grănițerul Dobra (1908-1948);
►Banca Vorschussverein S. A. Orăștie

(1866-1949);
►Banca Populară Progresul Ilia (1901-1930);
►Societatea Petroșani S. A. Direcția

Minelor Petroșani. Divizia Baia Mare
(1808-1949);

►Societatea Petroșani S. A. Direcția
Minelor Petroșani. Registratură -
Secretariat (1918-1939);

►Societatea Petroșani S.A. Direcția Minelor
Petroșani. Salgo - Tarjani. Societate pe
acțiuni maghiară (1895-1923);

►Combinatul Siderurgic Hunedoara 
(1778-1975);

►Exploatarea Minieră Lupeni (1866-1920);
►Întreprinderea Victoria Călan (1904-1953);
►Comisariatul Minier Băița (1850-1899);
►Comisariatul Minier Certej (1855-1864);
►Comisariatul Minier Roșia Montană

(1851-1853);
►Comisariatul Minier Săcărâmb (1853-1875).

24. serviciul Județean ialomița al arhivelor
naționale:

►Banca Populară Luceafărul (1910-1936);
►Banca Populară Piscul Caravanului (l 909-

1947);
►Banca Populară Mătășești (1902-1937);
►Banca Populară Grivița (1910-1948);
►Banca Populară Cloșca (1911-1939);
► Banca Populară Recolta (1902-1930);
►Banca Populară Nădejdea Slobozia 

(1913-1948);
►Banca Populară Frăția (1904-1936);
►Banca Populară Credința (1906-1947).

25. serviciul Județean iași al arhivelor
naționale:

►Fabrica de țigarete Iași (1897-1948);
►Întreprinderea de Stat Textila Roșie Iași

(1880-1948);
►Întreprinderea de Stat țesătura Iași

(1891-1947);
►Întreprinderea Particulară Mihel Daniel

Iași (1890-1906);
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26. serviciul Județean ilfov al arhivelor
naționale: ·

►Banca Federală Dobrogea Silistra 
(1916-1940);

►Banca Federală Înfrățirea Silistra 
(1915-1927);

►Banca Populară Regele Carol Comuna
Vladimirești (1914; 1929-1940);

►Societatea Nouă de Căi Ferate Particulare
din Bucovina (1893-1936).

27. serviciul Județean maramureș 
al arhivelor naționale:

►Banca Orașului Baia Mare (1862-1944);
►Banca Lăpușana Târgu Lăpuș 

(1980-1931);
►Banca de Credit Râureana (1893-1948);
►Banca Populară Perșeia (1890-1933);
►Fabrica de Acid Sulfuric și Produse

Chimice Phoenix Baia Mare (1908-1975);
►Uzina Chimico-Metalurgică 1 Mai

Ferneziu (1833-1969).

28. serviciul Județean mehedinți al
arhivelor naționale:

►Banca Mehedințiului S. A. Turnu-Severin
(1899-1947);

►Banca Națională a României. Sucursala
Mehedinți (1892-1989);

►Banca Populară Dunărea Turnu-Severin
(1910-1949);

►Întreprinderea de Produse Zaharoase
Cerna Drobeta Turnu-Severin (1915-1989);

►Întreprinderea de Stat Carboniferă Baia
Nouă (1898-1956).

29. serviciul Județean mureș al arhivelor
naționale:

►Banca Albina. Institut de Credit și
Economii. Sucursala Târgu-Mureș (1899-
1952);

►Banca Comercială și de Credit Ardeleana
Societate  Anonimă  Târgu-Mureș 
(1907- 1944);

►Banca Mureșana. Institut de Credit.
Societate Anonimă Reghin (1870-1949);

►Banca de Economii și Credit. Societate
Anonimă Reghin (1914-1937);

►Banca Frația. Institut de Credit și
Economii Societate Anonimă Sighișoara
(1906-1948);

►Banca Industrială. Societate Anonimă
Sighișoara (1898-1950);

►Banca Secuiască Ardeleana. Societate
Anonimă Târgu-Mureș (1910-1948);

►Casa de Economii Agrară. Societate
Anonimă Târgu-Mureș (1896-1935);

►Casa de Economii. Societate Anonimă
Târgu-Mureș (1884-1948);

►Fabrica de Cărămizi și țigle Mureșeni
(1894-1960);

►Fabrica de Mobilă Ardeleana Szekely și
Reti Societate Anonimă Târgu-Mureș
(1907- 1953);

►Farmacia particulară Cerbul de Aur kovari
Josif  Târgu-Mureș (1900-1948);

►Combinatul Chimic Târnăveni 
(1917-1968).

30. serviciul Județean neamț al arhivelor
naționale:

►Banca Națională a României. Sucursala
Roman (1898-1951);

►Banca Națională a României. Sucursala
Piatra Neamț (1898-1953);

►Banca Populară Cerbul (1916-1943);
►Banca Populară Frăția (1902-1947);
►Banca Populară Păstrăveni 

(1913-1925);
►Fabrica de Zahăr Roman (1899-1970);
►Farmacia Vorel (1886-1955).
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31. serviciul Județean olt al arhivelor
naționale:

►Banca Oltul Slatina (1899-1942);
►Banca de Comerț Caracal (1912-1948);
►Banca de Împrumut pe Gaj Slatina 

(1908-1919);
►Banca Națională. Filiala Caracal (1899-1949);
►Banca Națională. Sucursala Slatina 

(1909-1949);
►Banca Negustorească. Slatina (1911-1943);
►Banca Populară Ajutorul (1905-1949),

(1906-1946);
►Banca Populară Biruința (1911-1947);
►Banca Populară Buna Vestire (1905-1947);
►Banca Populară General Năsturel 

(1913-1928);
►Banca Populară Înfrățirea (1906-1946);
►Banca Populară Luceafărul (1914-1947);
►Banca Populară Orientul (1906-1947);
►Banca Populară Progresul Comanilor

(1904-1948);
►Banca Populară Protopopescu (1903-1948);
►Banca Populară Sarmizegetusa (1918-1944);
►Banca Populară Sprijinul (1911-1948);
►Banca Populară Vulturești (1910-1949);
►Sfatul Negustoresc Corabia (1914-1949).

32. serviciul Județean prahova al arhivelor
naționale:

►Banca Comercială Vălenii de Munte
(1911-1951);

►Banca Comerțului Vălenii de Munte
(1911-1951);

►Banca Meseriașilor Izvorul Văleni de
Munte (1913-1932);

►Banca Națională și Industrială Ploiești
(1899-1915);

►Banca Populară Caraiman (1893-1946);
►Banca Populară Cumpătarea (1911-1920);
►Banca Populară Libertatea (1906-1948);
►Banca Populară Peleșul Azuga 

(1915-1945);
►Banca Populară Sfinții Împărați

Constantin și Elena (1912-1940);
►Banca Populară Sunătoarea (1914-1945);
►Banca Populară Sporul (1916-1923);
►Banca Românească. Sucursala Ploiești

(1912-1948);
►Fabrica de Bere Azuga (1900-1948);
►Fabrica de Ciment Portland Azuga 

(1900-1948);
►Fabrica de Hârtie Bușteni (1884-1948);
►Fabrica de Petrol Coluseul Gheorghe

șfetătescu Ploiești (1900-1903);
►Fabrica de Petrol Cometa Ploiești 

(1912-1913);
►Fabrica de Petrol și produse derivate

Nedelcovici Albești (1902-1903);
►Fabrica de Postav Azuga (1905-1966);
►Firma Dumitrescu Dumitru Apostolache

(1906);
►Firma Gavrilă Cîrlig Ploiești (1898);
►Firma Gheorghe Cosmineanu Ploiești

(1911-1912);
►Firma Giulgea Alecu Ploiești (1912-1913);
►Firma Goldstein Marcu (1915-1929);
►Firma Ionescu Gh. Ploiești (1909-1912};
►Firma Marentz Osiac Ploiești (1887-1908);
►Firma Nicolau Z Ploiești (1897);
►Firma Stănescu Elena Ploiești (1905);
►Firma Stelit Câmpina (1911);
►Firma Taubman A  Ploiești  (1886-1892);
► Firma Weiss Filip Ploiești (1911-1912);
►Firma Weiss Moritz Ploiești (1910-1911);

►Industria Lemnului Gheorghe Bărbulescu
Ploiești (1913-1914);

►Întreprinderea Ion Mihăiescu Câmpina
(1912-1914);

►Întreprinderea de Postav Azuga (1905-1948);
►Întreprinderea Prințul Bibescu Comamic

(1904-1948);
►Rafinăria Teleajen (1869-1947);
►S. A. Buștenari (1901);
►S. A. R. Foraj Alianța Ploiești (1918);
►Societatea Astra Română Câmpina 

(1900-1948);
►Societatea Astra Româna Ploiești 

(1896-1949);
►Societatea Concordia Băicoi (1917-1949);
►Societatea Steaua Română Câmpina

(1860-1948);
►Societatea Creditul Minier (1905-1948);
►Societatea Industria Română de Geamuri

Scăieni (1885-1914);
►Societatea Româno - Americană Băicoi

(1900-1930);
► Societatea Româno -Americană Ploiești.

Rafinăria Teleajen (1869-1959);
►Societatea Unirea Băicoi (1900-1947);
►Uzina David Zipser (1913-1948).

33. serviciul Județean satu mare 
al arhivelor naționale:

►Casa de Economii S.A. Satu Mare 
(1846-1849);

►Fabrica Frații Princz Satu Mare (1911-1949).

34. serviciul Județean sălaj al arhivelor
naționale:

►Banca Națională. Sucursala șimleul
Silvaniei (1912-1964).

35. serviciul Județean sibiu al arhivelor
naționale:

►Banca Albina. Registre (1871-1951);
►Fabrica de Piele Samuel karres (1847-1947);
►Editura Germano - Transilvăneană.

Societate pe Acțiuni (1868-1945).

36. serviciul Județean suceava al arhivelor
naționale:

►Banca Națională a României. Filiala
Fălticeni (1901-1949);

►Banca Sucevei S. A. Fălticeni (1907-1951).

37. biroul Județean teleorman al arhivelor
naționale:

►Banca Comercială din Alexandria 
(1911-1931);
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►Banca Populară Alexandru Ioan Cuza
(1913-1946);

►Banca Populară Frații Buzescu (1903-1942);
►Banca Populară Mavrodin (1907-1941);
►Banca Populară Mihai Bravul (1915-1934);
►Colecția Întreprinderi particulare 

(1913-1960).

38. serviciul Județean timiș al arhivelor
naționale

►Banca Agrară Cluj Societate pe Acțiuni.
Sucursala Lugoj (1900-1948);

►BancaArdeleană S.A.R. Cluj. Sucursala
Timișoara (1894-1948);

►Banca de Scont. Societate pe Acțiuni
Timișoara (1917-1948);

►Banca Făget (1912-1943);
►Banca Generală de Credit Ungar. Filiala

Timișoara (1905-1949);
►Banca Populară Chizătău (1909-1929);
►Banca Timișoarei (1906-1951);
►Banca Victoria Arad. Sucursala Timișoara

(1886-1949);
►Casa de Economii Concordia S. A. Lugoj

(1905-1911);
►Fabrica de Pălării Avântul Jimbolia (1916-

1950);
►Fabrica de Panglici Firul Roșu Timișoara

(1889-1958);
►Industria Lânii Timișoara (1904-1953);
►Industria Textilă Lugoj (1907-1948);
► Întreprinderile Electromecanice

Timișoara (1868-1965);
► Întreprinderea de Pălării  Paltim

Timișoara (1898-1966);
►Prima Fabrica de Spirt și Industrie

Chimică Timișoara (1868-1948);

►Prima Fabrica de țigle și Cărămizi Bohn S.
A. Jimbolia (1916-1948);

►Papetăria și Librăria Universală. Societate
Anonimă Timișoara (1914-1948);

►Societatea Comercială kandia S. A.
Timișoara (1911-1970);

►Societatea Lloyd Timișoara (1867-1940);
►Uzina Ciocanu!Nadrag (1868-2003);
►Uzinele de Fier și Domeniile Reșița 

(1918-1951).

39. serviciul Județean tulcea al arhivelor
naționale:

►Banca Dunărea (1890-1953);
►Banca Românească. Filiala Tulcea (1916-

1948);
►Fabrica de Ape Gazoase Unirea (1914-1955);
►Societatea de Asigurare Prevederea

Brăila. Agenția Tulcea (1898-1940).

40. serviciul Județean vaslui al arhivelor
naționale:

►Banca Moldovei de Jos Bârlad (1899-
1948);

►Banca Cuza Vodă (1912-1930);
►Banca Fălciului Huși (1911-1939);
►Banca Porumbelul (1909-1925);
►Banca Centrului Comercial și Industrial

Bârlad (1912-1943);
►Banca de Stat. Filiala Bârlad 

(1909-1956);
►Banca Națională a României. Filiala Vaslui

(1907-1967);
►Banca Populară Junimea (1915-1948);
►Banca Populară Trei Ierarhi (1918-1948);
►Întreprinderea Industrială Moara Unirea

Bârlad (1892-1946);

►Întreprinderea pentru Cultura și
Fermentarea Tutunului Bârlad (1903-1970).

41. serviciul Județean vâlcea al arhivelor
naționale:

►Banca Horezului. Societate Anonimă
(1914-1944);

►Banca Populară Arnota (1902-1947);
►Banca Populară Cerna (1902-1947);
►Banca Populară Dragostea (1913-1950);
►Banca Populară Izbânda Satelor (1908-

1948);
►Banca Populară Izvorul Tămăduirii (1907-

1948);
►Banca Populară Înălțarea (1909-1949);
►Banca Populară Înfrățirea Brădetului

(1909-1948);
►Banca Populară Înfrățirea (1910-1949);
►Banca Federală Cozia Rm. Vâlcea (1906-

1949);
►Banca Națională Română. Sucursala Rm.

Vâlcea (1902-1949);
►Banca Populară Lahovari (1905-1947);
►Banca Populară Loviștea (1914-1951);
►Banca Populară Mihail kogălniceanu

(1908-1947);
►Banca Populară Nașterea (1905-1947);
►Banca Populară Păstorul (1911-1928);
►Banca Populară Pădurețu (1915-1927);
►Banca Populară Radu de la Afumați

(1905-1909);
►Banca Populară Ruda (1910-1947);
►Banca Populară Ruina Cămătarului 

(1910-1946);
►Banca Populară Sărata (1907-1948);
►Banca Populară Sporul (1908-1948);
►Banca Populară Stupina (1902-1948);
►Banca Populară Unirea (1905-1914);
►Banca Râmnicului (1905-1952);
►Banca Românească. Sucursala Rm. Vâlcea

(1901-1949);
►Societatea Carpatina Brezoi (1874-1951).

42. serviciul Județean vrancea al arhivelor
naționale:

►Banca Populară Banca Noastră Odobești
(1908-1948);

►Banca Populară Grădina (1904);
►Banca Populară Haret (1905-1946);
►S. A. de Credit și Economie pe Acțiuni

Frăția Focșani (1883-1941);
►S. A. Banca Economia Focșani (1800-1948);
►S. A. Banca Podgoria Odobești (1903-1939);
►S. A. Banca Putnei Focșani (1903-1940);
►S. A. Banca Viticolă Odobești (1911-1948).
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kaufland România deschide al 4-lea
magazin din Constanța și ajunge 
la 145 de hipermarketuri în țară
Kaufland România își continuă expansiunea, anunțând deschiderea celui de-al 145-lea
hipermarket din rețea, la Constanța. Noul magazin este al 4-lea din oraș și va genera
mai bine de 100 de noi locuri de muncă, cu impact direct în economia locală.

Situat pe Bd. Tomis nr. 437, hipermarketul
are o suprafață totală de peste 5.100 metri
pătrați, dintre care aproape 3.000 metri
pătrați sunt alocați spațiului de vânzare. 
Noul magazin din Constanța este al patrulea
kaufland din țară care dispune de un nou
concept de spațiu verde implementat de
companie în România. Astfel, va avea o
suprafață de 3.400 mp de spațiu verde la
sol, 4.500 mp de acoperiș verde, respectiv
850 de metri pătrați de fațade verzi. În
total, s-au plantat la sol 140 copaci și peste
1.000 de arbuști, pe o suprafață totală de
2.000 mp. 
Acesta este un concept nou de spațiu verde
implementat inițial în trei magazine din
Capitală - kaufland Străulești, kaufland
Sisești și kaufland Voluntari, care va genera
un consum redus de apă prin folosirea unor
specii de plante cu rezistență sporită la
secetă. În timp, aceste spații verzi se
transformă în mini grădini urbane, cu un
grad ridicat de sustenabilitate. 
Magazinul și-a deschis porțile publicului joi,
16 septembrie, urmând ca programul de
lucru din timpul săptămânii să înceapă de la
7:30 și până la 22:00 de luni până sâmbătă,
respectiv de la 8:00 și până la 20:00,
duminică.  
Noul magazin kaufland din Constanța are o
parcare amplă, cu 227 locuri, din care 80
locuri au copertine de umbrire, 8 sunt
alocate persoanelor cu dizabilități, respectiv
6 pentru părinți, dar și rasteluri pentru
biciclete. Hipermarketul este dotat inclusiv
cu două stații e-charge de încărcare rapidă a
mașinilor electrice. 
Clienții vor găsi în noul kaufland 10 case de
marcat standard și 2 case de marcat
destinate persoanelor cu dizabilități,  un
raion cu pește proaspăt, raion de legume și

fructe,  vitrină cu servire asistată - cu o
lungime de 18,95 metri, pentru a acomoda
o varietate mare de produse proaspete -
brutărie, raion de produse congelate,
alimente de bază, dulciuri, băuturi, produse
nealimentare și drogherie. În exterior, la
punctul Grill, clienții sunt așteptați cu o
sortimentație bogată de mici, cabanoși,
cartofi prăjiți, ceafă de porc, pui la rotisor,
pulpe de pui, thuringer, crispy și nuggets
de pui.
În galeria comercială, consumatorii au acces
la un restaurant cu mâncare gătită, o
cofetărie și o farmacie. În plus, aceștia vor
găsi în magazin articole regionale, specifice
zonei și vor putea participa la cea mai nouă
campanie Animaterra 4, Copacul Vieții. 

INfRASTRUCTURă DE COLECTARE
șI RECICLARE

Pentru a încuraja comportamentele
ecologice în rândul clienților, cel de-al
patrulea magazin kaufland din Constanța
integrează și infrastructuri de reciclare
pentru clienți, oferind:

l Un automat de colectare tip self-service,
instalat în parcare, pentru colectarea
ambalajelor precum PET-uri (cu volum de
până la 3 litri), sticlă și doze de aluminiu
(cu volum de până la 1 litru), în schimbul
cărora clienții primesc cupoane de
reducere.

l prima infrastructură de colectare și
reciclare a produselor de îngrijire
personală și a locuinței este instalată la
intrarea în magazin. Clienții pot depune
pentru reciclare ambalajele ale
produselor de îngrijire personală sau de
curățenie și vor primi drept răsplată
cupoane cu 50% reducere pentru
cumpărarea altora noi, la alegere din
produse selecționate, conform
campaniei lunare. Clienții pot depune
sticle goale din plastic de șampon,
balsam, gel de duș, cremă de corp, de
față sau de mâini, apă de gură sau de
săpun lichid, dar și recipiente goale de
produse de curățenie, precum detergenți
de haine sau de vase, soluții de curățare
a bucătăriei, băii, pardoselii sau
geamurilor. Voucherele se ridică de la
Biroul de Informații din magazin. 

l Container pentru colectarea măștilor de
unică folosință pentru a fi eliminate din
mediu și valorificate energetic, în cadrul
unui proiect inițiat de organizația „Orașul
Meu, Culorile Mele”, cu sprijinul
kaufland România. Vor putea fi
colectate patru tipuri de măști: măștile
de plastic de unică folosință, măștile
FFP2, numite și N95, măștile FFP3 și
măștile chirurgicale, dacă nu provin
dintr-un mediu medical.

Magazinul oferă toate măsurile sporite de
protecție și prevenție împotriva Covid-19
necesare în această perioadă.
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Aplicația românească
Retargeting Biz revoluționează
piața de e-commerce din CEE
Recent, compania românească Retargeting
biz, ce desfășoară operațiuni pe 4 piețe
europene (România, Ungaria, Grecia și
Bulgaria) a lansat oficial noua platformă de
marketing automatizat all-in-one, dedicată
magazinelor online locale și internaționale
și clienților acestora.
Cu o investiție de peste 3 milioane de euro,
folosind tehnologii de ultimă generație,
noua platformă Retargeting Biz
revoluționează piața de e-commerce,
poziționează magazinele online la un nivel
de top și oferă clienților din online
experiențe unice. 
“produsul nou este deja activ, o parte dintre
clienții existenți deja au fost migrați pe noua
tehnologie, iar feedback-ul lor este WoW!
ușor de folosit, bazată pe ai și
automatizarea proceselor, resurse bogate
de design grafic și conținut auto-generat,
două noi canale de marketing de ultimă
generație, o experiență minunată atât
pentru magazinele online, cât și pentru
clienții acestora. aduce atât îmbunătățiri la
nivelul serviciilor deja existente, cât și două
noi servicii, recomandări personalizate și
newsletter dinamic de o complexitate foarte
mare și cu eficiență ridicată în creșterea
ratei de conversie și a valorii coșului de
cumpărături, cât și în îmbunătățirea
experienței vizitatorilor magazinelor online”,
a subliniat alina mitrică, cco Retargeting
biz.
Așadar, magazinele online au la dispoziție o
nouă platformă de marketing automatizat
all-in-one, ușor de utilizat și foarte eficientă,
indiferent de mărimea sau domeniul lor de
activitate, care reunește toate canalele de
marketing relevante pentru un magazin
online, de la reclame automatizate în
Google, Facebook, Instagram, la push
notifications, pop-ups, SMS, recomandări
dinamice și newsletter dinamic, cu conținut
personalizat. Platforma poate fi accesată și

din aplicația mobilă Retargeting Biz,
disponibilă pe iOS și Android.
Cu Retargeting Biz, reclamele sunt 100%
automatizate, rata de conversie devine cu
până la 15% mai bună, valoarea medie a
comenzii și timpul petrecut pe site cresc cu
până la 20%, iar vânzările magazinelor
online cresc cu până la 100%.
Avantajele principale ale magazinelor online
care implementează soluția Retargeting biz
sunt cele legate de automatizarea și
personalizarea campaniilor de marketing,
gestionarea principalelor canale de
marketing dintr-o singură platformă, simplu
și rapid, dar și de eficientizarea resurselor
folosite, atât a celor umane, prin reducerea
timpului petrecut în configurarea și
administrarea campaniilor de marketing, a
resurselor de design grafic și conținut
folosite, dar și a celor financiare, prin
optimizarea costurilor cu reclamele
automatizate, cât și prin conținutul
personalizat care duce la creșterea ratei de
conversie, a ratei de retenție și a valorii
coșului de cumpărături. În plus,
personalizarea conținutului oferă
vizitatorilor și abonaților magazinelor

online o experiență mult mai frumoasă și
mai utilă pe site-urile acestora.
cifra de afaceri la nivelul companiei a fost
aproape 10 milioane de lei în 2020, cu 58%
mai mare decat în 2019. Creșterea a venit
pe fondul dezvoltării pieței de e-commerce
la nivel global, dar și pe creșterea
notorietății brandului Retargeting Biz și a
rezultatelor bune raportate de clienți. 
În prezent, echipa Retargeting biz este
formată din peste 50 de persoane, dintre
care 35 în România și peste 15 în piețele
externe în care compania activează. 
“fiind o platformă foarte complexă,
procesul a durat doi ani și jumătate, iar la
realizarea ei au lucrat mai multe echipe,
atât interne, cât și externalizate. a fost
creată în totalitate cu echipe din românia,
însă am avut și aportul colegilor din
celelalte țări, fiecare venind cu feedback și
ajutând în procesul de testare a platformei.
ca și cifre, în medie 15 de ingineri software
au lucrat în același timp la platformă, asta
pe lângă resursele de business intelligence,
testing, design, ux/ui, project management
și content”, spune Rareș bănescu, ceo și
Fondator Retargeting biz.

alina mitrică, cco Retargeting biz Rareș bănescu, ceo și Fondator Retargeting biz





76 l septembRie 2021

BU
SI

n
ES

S 
n

EW
S

Ansett Logistics listează 
primele sale obligațiuni 
la Bursa de Valori București
Ansett Logistics, transportator feroviar de
mărfuri cu peste 15 ani experiență, a venit
la Bursa de Valori București cu primele sale
obligațiuni în valoare de jumătate de milion
de euro. Obligațiunile au intrat la
tranzacționare miercuri, 15 septembrie, pe
Sistemul Multilateral de Tranzacționare sub
simbolul bursier ANS26E. Fondurile atrase
de la investitorii din piața de capital sunt
destinate finalizării achiziției unui număr de
125 de vagoane pentru transport materii
prime in industria cimentului și mărirea
capitalului de lucru necesar activității de
transport pe calea ferată.
„Dinamica acestui an, atât în ceea ce
privește listările de noi companii, cât și
atragerea de fonduri prin intermediul
obligațiunilor corporative, arată potențialul
pieței de capital. De la începutul anului au
fost listate la bursă, pe ambele piețe, 22 de
emisiuni de obligațiuni corporative și 6
emisiuni de titluri de stat, cu o valoare
cumulată de peste un miliard de euro. ne
bucurăm că ansett logistics aduce în atenția
investitorilor, prin listarea obligațiunilor
companiei, un nou domeniu de activitate,
cel al transporturilor de mărfuri pe căi
ferate”, a declarat Radu Hanga,
președintele bursei de valori bucurești.
„transportul feroviar de marfă are în
permanență nevoie de investiții prin
achiziționarea de vagoane, pentru a asigura
soluții logistice eficiente pentru clienții
noștri. mulțumim bursei de Valori bucurești
pentru că ne-a oferit oportunitatea de a ne
finanța prin piața de capital”, a subliniat
nicolae alexandru, director General ansett
logistics.
Compania a vândut în cadrul unui
plasament privat derulat în aprilie a.c. un
număr de 5.000 de obligațiuni corporative
garantate, neconvertibile, dematerializate,
cu o valoare nominală de 100 euro. Ansett
Logistics a atras de la 29 de investitori suma

totală de 500.000 de euro. Obligațiunile au
scadența la 29 aprilie 2026 și o rată anuală
a cuponului fixă de 8%, plătibilă trimestrial.
Plasamentul privat de obligațiuni și listarea
au fost realizate cu sprijinul BRk Financial
Group. 
„astăzi este un 15 septembrie mai special,
când clopoțelul semnifică deschiderea
sezonului de toamnă pentru listările la care
am lucrat în ultima perioadă. prin listarea
obligațiunilor emise de ansett logistics
oferim posibilitatea unei investiții într-unul
dintre sectoarele strategice ale economiei,
dar slab reprezentate la bVb și ne referim la
transporturi. Din punctul nostru de vedere,
proiectul ansett logistics are toate
ingredientele unui succes: obligațiunile
oferă un cupon care a fost găsit ca fiind
foarte atractiv de către investitorii care au
participat în plasamentul privat și, în același
timp, emisiunea este garantată cu un lot de
peste 40 de vagoane, evaluate la peste 700
mii euro, practic o acoperire de 140% cu
garanții”, a afirmat monica ivan, director
General bRK Financial Group. 

ANSETT LOgISTICS 
A fOST îNfIINȚATă îN 2005

Ansett Logistics a fost înființată în 2005 și
este un transportator feroviar de mărfuri
care își desfășoară activitatea pe teritoriul
întregului spațiu european. Compania a
înregistrat în 2020 o cifră de afaceri de 41,1
milioane de lei, în scădere ușoară față de
2019 (44,3 milioane de lei). În 2020
compania a înregistrat un profit de 688.190
lei, în scădere față de 2019, an încheiat cu
un profit de 1,02 milioane de lei. 
La nivelul anului trecut cifra de afaceri a
fost realizată în proporție de trei sferturi din
serviciile prestate pentru CRH Ciment
România, respectiv transporturi feroviare de
clinker, cărbune, gips, cocs, zgură sau

agregate minerale. Conform
Memorandumului de listare a obligațiunilor,
transportul de cereale reprezintă o altă
categorie importantă în structura
veniturilor, în special ca urmare a înființării
în 2013 a companiei Ansett Rail GmbH, cu
sediul în Viena. Divizia din Austria a
impulsionat segmentul de transport de
cereale, componenta cea mai profitabilă din
punct de vedere al marjei, inițial cu o flotă
în administrare de 35 de vagoane, ajungând
în funcție de cererile clienților la
administrarea a 400 de vagoane. 
În primul semestru din acest an, Ansett
Logistics a transportat aproape 300.000 de
tone de materii prime și materiale, folosind
cele 175 vagoane proprii, 82 închiriate și
peste 300 vagoane din rețeaua CFR Marfă.
Până la finalul acestui an, compania
estimează ca va mai închiria încă 70 de
vagoane specializate în transport de ciment.
Pentru finalul acestui an Ansett Logistics
estimează o cifră de afaceri de 44,3
milioane de lei, iar pentru 2022 o cifră de
afaceri de 50,1 milioane de lei. Compania
are 23 de angajați.
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Vânzările de ciocolată Leonidas
au crescut cu peste 20%
Vânzările de ciocolată premium, atât pentru consum propriu, cât și pentru cadouri, au
crescut, la nivel național, cu 23% în plin an pandemic. Potrivit rețelei Leonidas Ciocolată
Belgiană, principal importator al brandului pe piața locală, consumul de praline a fost
impulsionat atât de apetitul mai ridicat al consumatorilor pentru produse de calitate,
dar și de o schimbare de comportament la nivel de achiziție: deplasările s-au redus însă
clienții au cumpărat mai mult, iar online-ul a prins avânt. 

Potrivit datelor Leonidas Ciocolată Belgiană,
care a vândut peste 43 de tone de praline
belgiene în 2020, din care mai bine de
jumătate în București, s-a văzut o evoluție
importantă inclusiv la nivelul coșului mediu,
atât la nivel național, cât și în Capitală. 
Astfel, dacă în 2019, românii cheltuiau în
medie 60 lei pe ciocolată Leonidas, iar
bucureștenii, 130 de lei, în 2020 valoarea
medie a cumpărăturilor a urcat până la 75
lei la nivel de țară, respectiv 145 de lei în
bucurești. 
În ceea ce privește profilul clientului de
ciocolată belgiană, peste 65% sunt doamne
și domnișoare cu vârste între 30 și 55 ani,
care înțeleg și apreciază un produs de
calitate, cu ingrediente atent selecționate și
amestecuri de origine. 

PRALINE șI CREMă DE CIOCOLATă
DE PESTE 150.000 EURO: CEA MAI
MARE COMANDă LEONIDAS DE
ANUL TRECUT

În ceea ce privește ponderea clienților
corporate și a celor domestici în dinamica
vânzărilor rețelei Leonidas Ciocolată
Belgiană de anul trecut, procentul a crescut
în favoarea celor din urmă. Astfel, peste 58%
din clienții care au achiziționat ciocolată în
2020 au fost persoane fizice, respectiv 42% -
companii. 
Când vine vorba însă de cea mai mare
comandă înregistrată în plin an pandemic,
aceasta s-a ridicat la 155.000 euro și a fost
plasată de o corporație.
”Vorbim practic de cea mai mare comandă
din istoria noastră, constând în praline,
tablete de ciocolată și cremă tartinabilă care
au ajuns la angajații și partenerii unei

companii internaționale”, punctează Ion
Codreanu, importator leonidas în România. 
Pe de altă parte, cel mai mare coș domestic
achitat de clienții Leonidas  în 2020 s-a
ridicat la 4.800 lei, în timp ce vârful de
vânzare domestic înregistrat în intervalul
ianuarie- iulie anul curent a atins 3.500 lei. 

COMENzILE DE PE MOBIL, îN
CREșTERE. îN CE zILE șI LA CE ORE
CUMPăRă ROMâNII CIOCOLATă 

Online-ul a fost unul din motoarele de
creștere ale retail-ului în perioada
pandemică și post pandemică, tendință
resimțită din plin și de Leonidas. Dacă în
2019 doar 7% dintre românii care cumpărau
ciocolată belgiană o făceau online, procentul
aproape s-a triplat în 2020, ajungând 18%.
Trendul este în urcare inclusiv anul acesta,
peste 16% din achizițiile realizate până în
luna iulie fiind online. 

În ceea ce privește combinațiile de gusturi
preferate de români, acestea se duc atât
înspre asocierile clasice precum ciocolata cu
lapte și cremă ganache, sau ciocolată neagră
cu cremă pralinată și bucăți de boabe de
cacao, dar și către melanjuri exotice, precum
crema ganache cu aromă goji sau
ciupercuțele albe cu caramel sărat. 

DESPRE REȚEAUA LEONIDAS
CIOCOLATă BELgIANă 

Leonidas Ciocolată Belgiană, unul dintre cei
doi importatori ai brandului pe piața locală,
operează în prezent 15 ciocolaterii, din care
3 în management propriu, în București.
Restul locațiilor funcționează în sistem de
franciză, atât în Capitală, cât și în Iași, Cluj,
Timișoara, Oradea, Bacău sau Brăila. 
Cele trei ciocolaterii proprii, Leonidas
Dorobanți, Leonidas Berthelot Boutique și
Leonidas LCC Piața Constituției sunt locații
cheie, care oferă consiliere completă
clienților care doresc să înțeleagă
proprietățile unei ciocolate premium,
realizată din ingrediente 100% naturale, cu
cacao de origine și combinații de gust
gândite de unii dintre cei mai buni maeștri
ciocolatieri belgieni. 
Leonidas Ciocolată Belgiană este, totodată,
singurul importator al brandului din
România care oferă peste 50 de modalităţi
de ambalare, de la cutii standard, până la
ediţie limitată, pentru mediul corporate,
cadouri sau consum personal. Mai mult,
Leonidas Ciocolată Belgiană comercializează
peste 100 de varietăți de praline de cea mai
bună calitate și prospețime, realizate din
ciocolată cu unt de cacao pur 100%, fără ulei
de palmier și doar cu ingrediente proaspete.

ion codreanu, importator leonidas în România





80 l septembRie 2021

BU
SI

n
ES

S 
n

EW
S

BookTes extinde digitalizarea
operatorilor din turism și cultură și
țintește o finanțare de 200.000 de euro
pentru consolidarea prezenței naționale

booktes, prima soluție de ticketing 360° din
România, s-a extins de la începutul anului în
25 de județe și a reușit dublarea de la lună
la lună a cifrei de afaceri, la peste 500.000
lei, în primele 8 luni ale acestui an. Startup-ul
țintește o finanțare de 200.000 de euro
pentru a acoperi, până la finalul 2021,
experiențe culturale și turistice din toate
cele 41 de județe ale țării și pentru
extinderea funcționalităților platformei.
booktes oferă o soluţie completă şi
personalizată de organizare, administrare şi
comercializare în mediul online a tuturor
activităţilor din domeniul cultural-turistic și
include cea mai extinsă gamă de experiențe
culturale și turistice din țară (peste 600 în
acest moment). Soluția include o interfață
de management financiar, self-service,
pentru operatorii culturali și turistici care,
cu numai câteva click-uri, își pot seta contul
personalizat, pot activa și urmări în timp
real vânzările și își pot administra propriile
rapoarte financiare. 
“avem două obiective mari: să contribuim la
creșterea vânzărilor partenerilor noștri,
oferindu-le instrumentele necesare de
promovare și de management financiar, să
construim un punct de referință ușor de
parcurs și plin de inspirație pentru iubitorii
de turism și cultură. ne ajutăm astfel
partenerii să își digitalizeze activitatea și
stimulăm apetitul pentru experiențe
deosebite, ușor de accesat, pentru public”,
spune cosmin ivan, co-fondatorul booktes.
Modelul de business al BookTes este unic,
diferit de cele existente astăzi pe piață și
propune o simplificare a întregii activități
din spatele procesului de ticketing. 
booktes este la fel de accesibil și micilor
operatori, pentru care digitalizarea
accelerată înseamnă o expunere la un
public mai larg, propune un management
mai eficient din punct de vedere financiar și

este un catalizator pentru creștere. Pentru
booktes, parteneriatul cu această gamă
extinsă și diversă de parteneri înseamnă
posibilitatea de a oferi experiențe exclusive
și de a concentra într-un unic punct cele
mai multe oferte cultural-turistice.
booktes derulează acum parteneriate cu
peste 120 de instituții culturale și operatori
prestigioși cum sunt Muzeul Național de
Artă al României, Muzeul Național de Istorie
a României, Muzeul de Artă Recentă,
Biserica Neagră - Brașov, Institutul de
Cercetări Eco - Muzeale “Gavrilă Simion” -
Tulcea, Muzeul țării Crișurilor - Oradea,
Muzeul Județean Buzău, Complexul
Național Muzeal Moldova - Iași, Curtea
Domnească - Târgoviște sau ținutul
Zimbrului - Văratec, Agapia, Neamț, Parcul
Mini Transilvania, Walk This Way Brăila,
Bucovina Outdoor Adventure și multe
altele.
Până la sfârșitul anului, booktes va ajunge
la peste 1.000 de proiecte turistice și
culturale, de la peste 150 de parteneri din
toată țara, va lansa noi facilități în platformă

pentru parteneri și estimează o creștere 
cu 25% a cifrei de afaceri.
Ideea soluției a fost testată de echipa
fondatoare în câteva țări din Orientul
Mijlociu, unde a experimentat cu platforme
destinate promovării cultural-turistice din
întreaga regiune. Succesul proiectului i-a
încurajat pe cei doi fondatori (Cosmin Ivan
și Iulian August) să creeze o arhitectură
nouă, cod și design de la zero, adaptate
pentru segmentul experiențelor cultural-
turistice din zona europeană. Echipa
booktes a trecut prin programul de
accelerare Commons Accel, unde a fost
remarcată de mentori și desemnată drept
câștigătoare a celei de-a patra cohorte.

DESPRE BOOkTES

BookTes a fost mai întâi desenat pe
nisipurile din Emiratele Arabe Unite. De pe
plaja din Dubai a pornit arhitectura
platformei de ticketing 360°, care s-a
dezvoltat de la idee la proiect pe baza
experienței echipei fondatoare, de peste 15
ani în tehnologia ticketingului. 
BookTes este astăzi un startup înregistrat
formal în anul 2020 de Cosmin Ivan și Iulian
August cu obiectivul de a facilita accesul
publicului la cele mai interesante locuri și
evenimente din România și accesul
operatorilor culturali și de turism la un
mijloc simplu de a gestiona promovarea,
vânzarea de bilete și raportarea financiară.
Echipa este formată în prezent din 5
persoane și acoperă 25 de județe și peste
600 de locuri și evenimente inițiate de peste
120 de parteneri. În luna iulie a acestui an
BookTes a absolvit cohorta a patra a
programului de accelerare Commons Accel,
fiind câștigătorul acesteia. Până la sfârșitul
anului 2021, BookTes va fi o platformă cu
acoperire în toate cele 41 de județe.

cosmin ivan, co-fondatorul booktes






