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Redacția revistei club antreprenor 
și a site-ului clubantreprenor.ro își propune
să contribuie la dezvoltarea unei culturi a
antreprenoriatului în țara noastră, cultură
bazată pe inovație, viziune, tenacitate,
gândire pozitivă, educație financiară,
educație juridică și educație civică. Site-ul
clubantreprenor.ro se distinge prin calitatea
articolelor, analizelor și interviurilor
publicate. Prezentăm exemple de succes în
antreprenoriat dar și tineri care demarează
startup-uri. 
Redacția clubantreprenor.ro editează revista
Club Antreprenor, print, cu apariție
trimestrială (martie, iunie, septembrie și
decembrie). Precizăm că fiecare revistă se
lansează în cadrul unei Gale de premiere.
Totodată, organizăm conferințe de business
pe diverse domenii: finanțarea companiilor;
energie; deșeuri / mediu;  lobby;  achiziții
publice; recuperarea creanțelor; concurență;
agricultură; medicină și farmacie; reindustria -
lizare; GDPR; proprietate intelectuală;
cybercrime; arbitraj comercial etc.

Vă propunem următorul pachet de
abonament, care să vină în sprijinul
organizației dumneavoastră, în anul 2022.
Ce conține:
– Un articol sau un interviu (la alegere)

publicat pe site-ul clubantreprenor.ro;
– Primirea la birou (sau acasă) a publicației

print Club Antreprenor, care are o apariție
trimestrială. Costurile de curierat sunt
incluse;

– Un video-interviu de 20-30 de minute, care
se poate realiza la sediul abonatului sau
online, prin ZOOM;

– Acces gratuit la toate conferințele
(aproximativ 18-20 de evenimente anual)
și la cele 4 Gale Club Antreprenor. 
La pagina 96 a revistei găsiți lista cu
evenimentele planificate în 2022. Sperăm
să le facem pe toate în format fizic.

Prețul abonamentului anual este de 
1.000 de lei.

Susțineți presa de calitate!

MIRCEA FICA, 
Editor Coordonator

Abonament Club Antreprenor
în anul 2022

contact
Mircea Fica, Fondator, Club Antreprenor, mircea.fica@clubantreprenor.ro, 0732.903.216

Roxana Biga, Project Manager, Club Antreprenor, roxana.biga@clubantreprenor.ro, 0743.292.252
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Se simte o efervescență în piață
Interviu cu Iulian Harpa, Managing Partner, HiM Public Affairs 

Care sunt valorile și principiile pe care
s-a clădit brandul HiM Public Affairs?

Identitatea HiM Public Affairs s-a conturat,
în principal, în jurul a 3 valori foarte bine
definite, pe care le-am implementat 
ca atare în activitatea de zi cu
zi: pasiunea de a dezvolta și implementa
proiecte care ne plac, în parteneriat cu
clienții noștri; inovația cu ajutorul căreia ne
adaptăm la schimbările rapide și
permanente din piață; integritatea, un reper
care ne ghidează comportamentul 
la locul de muncă.
Precum orice afacere sustenabilă, brandul
HiM Public Affairs are la bază principii solide,
care formează mediul organizațional al
companiei pe termen lung.
În ceea ce privește principiile noastre de
bază, pot spune că menținerea relațiilor de
lungă durată cu clienții noștri este
întodeauna prima prioritate, iar toate
parteneriatele se construiesc în baza unei
încrederi reciproce probate în proiecte
comune.
Solicitarea feedback-ului de la clienți,
parteneri, furnizori și chiar angajați/colegi, în
vederea îmbunătățirii constante a activității,
este un mod de lucru, care ne asigură
permanent că mergem pe cărarea corectă.
În plus, respectarea deadline-urilor agreate
atât cu clienții cât și intern, în cadrul echipei
și implicit onorarea obligațiilor fac parte din
cultura organizațională a companiei, la care
se adaugă contribuția consistentă la
dezvoltarea afacerilor clienților noștri. 

Cum a demarat proiectul HiM 
și care sunt principalele obiective 
ale acestei activități?

În 2014, am înființat firma High Innovative
Mind, cu scopul de a oferi servicii de
consultanță, exclusiv în sectorul energetic,
zona în care aveam expertiză și îmi
desfășurăm activitatea de peste 14 ani, la
momentul respectiv.

Concret, Conceptul HiM Public Affairs - cu
servicii integrate de comunicare strategică,
proiecte de responsabilitate socială, business
representation, atragere de fonduri
nerambursabile (guvernamentale, europene
și norvegiene), research & reporting și sesiuni
de training profesioniste – a fost demarat
anul trecut, în martie 2020. Acum, la un an de
la lansarea conceptului HiM, deși a fost o
perioadă plină de provocări prin prisma crizei
pandemice, care a afectat afacerile tuturor,
rezultatele încep să devină vizibile și ele nu
vin întâmplător, ci prin prisma muncii de
echipă. Trebuie să recunosc că am avut șansa
să cunosc oameni minunați care au înțeles
repede provocarea de a construi de la zero o
echipă și un concept integrat, în care
rezultatele nu vin imediat, iar strategia este
una pe termen lung.
Ce ne dorim, este să creștem constant din
punct de vedere profesional și, astfel, să ne
permitem să reprezentăm clienții la cel mai
înalt nivel, cu servicii personalizate, de
calitate. Nu este întotdeauna ușor, în special
pentru companiile cu proiecte pe termen
scurt, dar aici intervine și rolul nostru de a
comunica strategic și de a împărtăși
partenerilor noștri expertiza acumulată prin
angajamentele international, necesară în
implementarea proiectelor, în baza unor
strategii sustenabile.
Obiectivul nostru principal este de a deveni,
pe termen mediu și lung, prima alegere a
clienților care activează în sectorul energetic
- pe care de altfel, îl considerăm cel mai
competitiv sector din cadrul industriei
românești.

Oferiți servicii integrate de consultanță
pentru antreprenori și autorități
publice. Care sunt cele mai importante
repere în activitatea dumneavoastră?
Care sunt principalele arii de expertiză
pe care le acoperiți?

În primul rând - să înțelegem corect
activitatea fiecărui client și care este nevoia

reală a afacerii clienților noștri, indiferent
de statutul lor juridic, fie că sunt companii
private, fie companii de stat, autorități
publice sau organizării non-
guvernamentale.  
Concret, dacă vorbim  de proiecte cu
fonduri nerambursabile (europene,
guvernamentale, norvegiene, direct la
Bruxelles etc.) obținem o informație corectă
a core business-lui și, în baza unui research
aplicat, propunem clientului un set de
proiecte compatibile cu activitatea și
interesul de dezvoltare urmărit. Dincolo de
suportul oferit la începutul parteneriatului,
un alt diferențiator îl reprezintă serviciile
de  monitorizare, corespondența și follow-
up pe care le oferim cu titlu gratuit.
Din perspectiva serviciilor de consultanță în
domeniul Afacerilor Publice, reprezentăm
clienții în relațiile comerciale cu alte
companii partenere pentru a dezvolta
proiecte comune. Pe această piață de
servicii, ca cele mai bune practici din
domeniu, companiile mari și corporațiile au
înțeles repede nevoia de a fi reprezentate
extern și sunt convins că managementul
românesc - care se află într-o etapă de
dezvoltare accelerată - va începe foarte
curând să delege mai mult pentru a evita
situații costisitoare de timp, cum ar fi
micromanagementul!
Ne bucurăm să includem în portofoliul
nostru și alte servicii pe care le furnizăm
clienților și aici mă refer la Comunicare
strategică și Digital Marketing, Proiecte de
Responsabilitate Socială și Sustenabilitate,
workshop-uri și sesiuni de training și
organizare evenimente premium.

Aveți un portofoliu de clienți extrem 
de vast. Din ce sectoare economice
provin aceștia?

Avem clienți din mai toate sectoare
economice din România: energie (oil&gas,
electricitate, regenerabile și cogenerare),
mediu, construcții, automatizare, IT&C, noile
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tehnologii, agricultură etc.
Deși cele mai multe dintre ele pot fi
considerate sectoare
complementare, cerințele clienților
diferă și aici intervine factorul
diferențiator, la care ținem și de la
care nu ne abatem niciodată: să
oferim soluții personalizate fiecărui
client, în funcție de nevoia reală.
Pentru noi este o provocare
permanent, să lucrăm cu clienți din
sectoare diferite și suntem
întotdeauna deschiși să învățăm
lucruri noi și să acumulăm
cunoștințe din noi domenii de
activitate. Acesta este spiritul și
drive-ul de a mări permanent echipa
și competențele de lucru.

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

Este evident că tot mai multe
companii evoluează într-un mod
structurat, adoptând metode și
sisteme de lucru care le ajută să țină
pasul cu schimbările rapide din piață.
Aceste companii au înțeles că
investițiile în noile tehnologii vor
contribui la realizarea rapidă a
obiectivelor, la automatizarea
proceselor, la reducerea riscurilor și
nu în ultimul rând, la adaptarea unui
nou mod de lucru și de comunicare
cu proprii angajați.
Astfel, cerințele clienților s-au
îndreptat în ultimii ani către
proiectele de investiții în zona
tehnologică, începând de la
echipamente și tehnologii noi cu
focus pe comunicarea și promovarea
în mediul digital.
În ceea ce privește complexitatea
cerințelor clienților, pot spune că
aceasta a crescut în timp, odată cu
încrederea în noi, ca și companie.
Marea majoritate a clienților din
portofoliul nostru este reprezentată
de companii mari, dar observăm în
ultima perioadă – în special în zona
de atragere de fonduri
nerambursabile și comunicare
strategică – un interes și un volum

Experiența  internațională
m-a ajutat să adaug în
portofoliul profesional o
înțelegere globală a mediului
de business: rigurozitatea
austriacă cu pragmatismul 
și optimismul american,
cultura  țărilor latine și a
Orientului Mijlociu,
seriozitatea asiatică, ritmul
de dezvoltare african și, 
nu în ultimul rând,
corectitudinea germană 
și angajamentul britanic.
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tot mai mare din zona antreprenorială, a
IMM-lor din diverse industrii.
Există o provocare permanentă pentru noi
toți: predictibilitatea! Aici mă refer la
programele de finanțare care sunt lansate
oficial, fără să se asigure de la bun început
sursele de finanțare și astfel se creează o
așteptare eronată, iar încrederea în
administratorii de progame este în prezent
la cote minime! Menționez predictibilitatea
aici, pentru că este o cerință fermă a
clienților, dar și a noastră.

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

Pentru noi este foarte important să
asigurăm o comunicare corectă și un grad
ridicat de satisfacție al clienților, astfel încât
aceștia să aibă încredere în serviciile
noastre, și implicit în echipa noastră.
Din perspectiva noastră, pentru a reuși în
antreprenoriat, trebuie să fii inovativ, să ții
pasul cu cele mai noi tendințe și să găsești
întotdeauna soluții care rezolvă chiar și cele
mai complicate situații. Un alt aspect
important care îți asigură succesul în propria
afacere, indiferent de domeniul în care
activezi, este puterea de a empatiza cu
clientul. O înțelegere corectă a afacerii
clientului și a necesităților acestuia, te
pregătește pentru a livra proiectele la
standardele așteptate de beneficiari.  
Credibilitatea și notorietatea în fața clienților
este un factor esențial, în special pentru
afacerile care au o strategie pe termen lung.
Pentru a ajunge ca brandul să obțină
încrederea clienților și partenerilor, este
nevoie de muncă multă, este un proces de
durată, prin care să demonstrezi respectarea
promisiunilor, calitatea serviciilor oferite și
multă seriozitate.

După experiența internațională, 
cu audituri operaționale și financiare pe
toate continentele, și diversele
experiențe de business și interculturale,
ai ales antreprenoriatul. Ce te-a
determinat să iei această decizie?

Imediat după ce am revenit în România, la
sfârșitul lui 2013, dintr-un angajament de 3
ani în Statele Unite, și 15 ani de activitate în

mediul corporatist, am acceptat provocarea
de a începe un proiect în zona
antreprenorială. Fiind o persoană
competitivă, după aproape 15 ani de analize
de business operațional și financiar - poate
în cel mai complex business, industria de oil
& gas - mi-am propus să folosesc
cunoștințele acumulate și să încerc să îmbin
principiile corporatiste cu latura
antreprenorială, rezultând astfel o soluție de
business hibrid: planning și strategie pe de o
parte, iar comunicare și latură umană, de
cealaltă parte.
Experiența internațională m-a ajutat să
adaug în portofoliul profesional o înțelegere
globală a mediului de business: rigurozitatea
austriacă cu pragmatismul și optimismul
american, cultura țărilor latine și a Orientului
Mijlociu, seriozitatea asiatică, ritmul de
dezvoltare african și, nu în ultimul rând,
corectitudinea germană și angajamentul
britanic.
Deși mediul de afaceri românesc este
deseori blamat, după ce am lucrat în peste
25 de țări cu angajamente cu grad ridicat de
dificultate din punct de vedere profesional,
pot spune că România este un mediu în care
poți construi frumos dacă ești perseverent și
răbdător. Nu este întotdeauna ușor!
Personal, nu rezonez întotdeauna cu
așteptarea autohtonă, în care soluțiile
miraculoase trebuie obținute în câteva luni,
dar din fericire mă aflu în postura să pot
compara, iar alegerea mea privind locul în
care vreau să lucrez a fost una clară:
România.

Cum ai reușit să faci față provocărilor
și adaptării din mediul corporatist 

în cel antreprenorial?

Povestea lungă spusă pe scurt, este că după
ce am analizat strategii de business a sute de
manageri, cu procese de business diferite,
am considerat că este cazul să încep să
construiesc o firmă de consultanță, în linie cu
principiile de business în care cred. Fiind
timp de 14 ani corporatist și făcând audit,
trebuie să recunosc însă că nu este mereu
ușor să promovezi în business-ul românesc
principiul „nu promite ce nu poți livra”!
Nivelul de așteptare este să te apropii cât
mai repede cu firma nou creată de
standardul de lucru la care erai obișnuit să
activezi în cadrul unei corporații, din toate

perspectivele: locație, condiții de lucru,
siguranța fluxurilor de cash,
infrastructura de business etc. Și aici apare
primul șoc la începutul vieții de antreprenor,
când înțelegi că nu ai nimic! Când realizezi
că volumul de muncă și stres, evaluările
periodice, întocmirea unui buget și
raportările ce necesitau review-uri în
corporații, par cumva niște „alinturi” în
comparație cu realitatea wild din
antreprenoriatul de început. O altă
provocare pentru mine a fost să mă adaptez
repede la noua percepție a pieței din
momentul în care nu mai ai o titulatură într-
o corporație importantă și începi să „bați la
uși”, din perspectiva unui simplu SRL.
Ca ultimă provocare, aș menționa tentația
de a te întoarce într-o corporație, cu
experiență acumulată în zona
antreprenorială și aici recunosc că au fost
câteva oferte destul de tentante pe care 
le-am primit și pe care a trebuit să le
analizez cu atenție înainte de a le refuza.
Am ales să construiesc ca antreprenor și
provocarea a fost cu mine însumi, dacă pot
livra efectiv ceea ce am recomandat altora
să implementeze. Am ales să fac schimbarea
profesională, din zona financiară și de audit,
către comunicare și reprezentare de
business pentru că știam ce, știam cum și
am simțit clar și de ce! Există spațiu imens
pentru dialog, există nevoie de întâlniri
profesionale și tehnice și există o nevoie
reală de reprezentare tailor-made a
clienților pentru a putea construi împreună
business sustenabil. 

Cum ai descrie în câteva cuvinte 
mediul de afaceri din România 
în momentul de față?

O întrebare provocatoare, care generează
un mix de feeling-uri, dar primele cuvinte
care îmi vin în minte sunt: oportunitate și
dezvoltare. Și, plecând din acest punct, pot
continua să răspund pe un ton optimist. Deși
traversăm o perioadă dificilă, chiar acum
suntem în al patrulea val de pandemie, se
simte o efervescență în piață, care cu
siguranță se va resimiți mai amplu din punct
de vedere economic, începând din
primăvară lui 2022.
Decalajul de dezvoltare între România și
țările vestice din cadrul UE se diminuează
accelerat și asta nu poate să aducă decât



9decembRie 2021  l

In
TERvIU

L ED
IțIEI

plus valoare reflectată prin investiții străine
directe, know-how și expertiza împărtășită
cu managementul comunitar.
Bineînțeles, trebuie să fim realiști și să luăm
în considerare și provocările specifice și aici,
mă refer la lipsa de predictibilitate, focusul
excesiv pentru proiecte pe termen scurt și
un decalaj de experiență antreprenorială,
datorat în special bugetelor limitate alocate
pentru certificări internaționale și de lipsa
unei tradiții antreprenoriale în România.

Aveți o expertiză ridicată 
în atragerea de fonduri nerambursabile
(europene, guvernamentale și
norvegiene). Cum percepeți în prezent
gradul de dificultate a dosarelor care
trebuiesc elaborate pentru absorbția
fondurilor europene, atât pentru
companii cât și pentru instituții
publice? 

Raluca alexie, project lead:  Competența
echipei HiM Public Affairs în domeniul
atragerii de fonduri nerambursabile implică
atât proiecte la nivel național, desfășurate
prin intermediul ministerelor de resort cu
finanțare din fonduri europene, granturile
SEE & Norvegiene sau fonduri
guvernamentale, cât și proiecte gestionate
direct la nivelul instituțiilor Uniunii
Europene precum: Fondul de Inovare,
Horizon Europe 2021 – 2027, programul
pentru mediu LIFE+ 2021 – 2027 etc.
Profit de această ocazie pentru a menționa
cel mai recent succes al echipei HiM,
respectiv câștigarea tuturor proiectelor
depuse pentru clienții noștri, în cadrul
programului de finanțare ElectricUP,
implementat, ca program pilot în 2021, de
către Ministerul Energiei – un program ce
finanțează implementarea de sisteme de
producere a energiei verzi din surse
regeneraile (solar) și stațiile electrice pentru
vehicule electrice sau hybrid plug-in. Scopul
final este de a ne susține clienții, pe termen
lung, în tranziția către un model de business
cât mai sustenabil. 
Răspunzând specific la întrebarea
dumneavostră, gradul de dificultate a
dosarelor pe care le elaborăm în vederea
depunerii proiectelor și atragerii de
finanțare nerambursabilă pentru clienții
noștri (companii private sau instituții
publice), variază în funcție de 2 factori

principali:  1. programul de finanțare și
cerințele specifice ale ghidului solicitantului
care uneori sunt mai greu de înțeles,
interpretat și adaptat la specificul
beneficiarului final; și 2. comunicarea cu
responsabilul/responsabilii de proiect din
partea beneficiarului.
Ca echipă, am trecut atât prin experiențe în
care tot procesul de scriere și depunere a
decurs bine, fără niciun fel de complicații,
dar și prin experințe care au reprezentant
adevărate provocări, precum pregătirea unui
proiect în doar câteva zile, dat fiind termenul
strâns de depunere, sau experința unui
program precum cunoscuta „Măsura 3 de
sprijin a IMM-urilor în contextul pandemiei
COVID-19”, măsură care după depunerea
proiectelor, a fost anulată de către Ministerul
de resort. Provocarea aici a constat în
capacitatea echipei de a comunica cu
clientul  și capacitatea clientului de a înțelege
o astfel de situație.
Având avantajul de a fi o firmă de Afaceri
Publice cu un portofoliu integrat de servicii,
comunicarea excelentă și relațiile de
încredere pe termen lung, pe care le creăm
cu clienții din portofoliul nostru, ne ajută să
gestionăm mai bine situațiile impredictibile
precum cea din exemplul mai sus menționat. 

Ați coordonat o serie de programe 
de CSR. Care au fost acestea 
și cum au fost apreciate?

Raluca alexie, project lead:  Da, suntem
foarte mândri de programele integrate de
Responsabilitate Socială (CSR) pe care HiM
Public Affairs le-a implementat de-a lungul
timpului, pentru diverși clienți de-ai noștri,
în special din industria de petrol și gaze.
Toate proiectele au avut scopul de a susține
comunitățile locale și regionale, cu focus pe
educație, sănătate sau mediu. Printre
acestea menționăm proiectele de prevenție
a abandonului școlar, sau engleză după
program pentru copii, dotarea și echiparea
școlilor cu mobilier/echipamente necesare,
dotarea parcurilor de joacă, campanii de
mediu și campanii de conștienizare. Dintre
programele cu impact major, dorim să
menționăm două dintre acestea:
Primul se referă la implementarea unui
punct de lucru ISU în Comuna Padina,
județul Buzău, în baza parteneriatului cu
Primăria locală Padina, Consiliul Județean

Buzău, ISU Buzău și IGSU București – un
proiect de avergură, în cadrul căruia s-au
alocat 24 de paramedici și pompieri
profesionali, Primăria locală susținând
proiectul necondiționat, prin punerea la
dispoziție a întregii infrastructuri locale
necesare pentru a putea fi implementat.
Punctul ISU din Padina deservește
aproximativ 26.0000 de oameni, 24/7, pe o
rază de 23.000 km, fiind echipat la cele mai
înalte standarde tehnice, cu ambulanță și
mașină de pompieri de ultimă generație.
Cel de-al doilea proiect de CSR pe care
doresc să îl menționez este un proiect
strategic având benficiar compania Hunt
Oil România, în parteneriat cu OMV
Petrom. Proiectul de CSR a fost parte
integrantă din cel mai mare proiect de
achiziție seismică onshore din Europa,
desfășurat pe o suprafață totală de 1,581
km2 în 3 județe: Buzău, Brăila și Ialomița.
Programele de CSR au fost axate pe
domeniul educației, susținând cele 39
comunități locale din cadrul proiectul. A
fost o adevărată provocare, însă suntem
bucuroși să privim în urmă și să ne
mândrim că proiectul a fost finalizat cu
succes cu o lună înainte de termenul
alocat, bineînțeles cu sprijinul și implicarea
tuturor stakeholder-ilor relevați.
Toate proiectele de CSR implementate au

Raluca Alexie, Project Lead
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fost foarte apreciate de comunitățile locale
și au cotribuit masiv la îmbunătățirea
calității vieții din regiunile de implementare.

Ce programe de promovare,
comunicare și digital marketing aveți în
portofoliu și cum au fost implementate? 

ioana stâlpeanu, business development
executive: Cu toții știm că fiecare entitate
dorește să își îmbunătățească imaginea
constant și să se diferențieze în piață! În
acest sens, misiunea noastră este să
anticipăm și să venim în întâmpinarea lor cu
strategii de comunicare adaptate la
specificul afacerii și o serie de servicii
complete de promovare și consultanță în
comunicare. În ceea ce privește mediul
digital, utilizăm instrumente creative diverse
în procesul de promovare al unei companii,
campanii complete de digital marketing,
comunicate pentru presa centrală sau
tehnică, interviuri cu reprezentanții
companiilor, campanii pe Social Media și
copywriting pentru toate canalele digitale.
Unul dintre programele de comunicare pe
care le implementăm pentru clienții noștri
aflați în plină dezvoltare, este programul
dedicat IMM-urilor cu capital privat
românesc, prin care se poate obține sprijin
financiar din partea Băncii Europene pentru
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care le
facilitează accesul la servicii profesionale de
consultanță. Prin acest program, costurile
proiectelor sunt acoperite în proporție de
70%, datorită sprijinului oferit și, totodată,
clienții beneficiază de campanii de
promovare și consultanță din partea HiM
Public Affairs, consultant acreditat de către
BERD, pentru categoria de consultanță în
marketing și comunicare.
Propunem acest program societăților
comerciale private inovatoare, care doresc
să își dezvolte strategii de marketing, e-
marketing, să își mărească vizibilitatea
brandului și să identifice cele mai eficiente
metode de promovare. În urma unui astfel
de proiect, firmele devin mai competitive,
câștigă credibilitate și implicit interesul
clienților sau partenerilor, își măresc
prezența în mediul online, iar comunitatea
lor din Social Media se mărește considerabil.
De asemenea, deținem acreditarea
internațională din partea Institutului de
Digital Marketing, în urma căreia am

dobândit abilitățile necesare pentru a
identifica adevăratele nevoi ale clienților,
indiferent de profilul afacerii lor și pentru a
comunica eficient cu aceștia.
Nu în ultimul rând, un alt serviciu prin care
contribuim la dezvoltarea afacerilor clienților
noștri prin promovare, este reprezentarea
acestora în cadrul evenimentelor de profil,
conferințe business, workshop-uri sau
evenimente corporate personalizate. Echipa
noastră oferă servicii suport complete,
precum crearea unui concept de eveniment,
planificare, pregătirea discursurilor,
realizarea materialelor de signalistică,
promovare și atragerea publicului țintă.

Care consideri că este cea mai
importantă responsabilitate a unui
manager în cadrul propriei afaceri? 
Cum măsori succesul unei companii 
și care trebuie să fie principalele abilități
ale echipei?

Sunt multe rasponsabilități importante legate
de administrarea și continuitatea
businessului, dar  cred cu tărie că cel mai
important pentru un manager este să fie
sincer. Dincolo de orice experiență și abilități
de management, colegii din echipă te simt
când ești un om corect, înainte de a fii
manager. Poți influența și manipula echipa

cu rezultate excelente pe termen scurt, dar
pentru un succes sustenabil orice manager
de firmă trebuie să-și propună să
muncească cot la cot cu echipa, să fie un
coechipier și astfel, să poată ajunge să
inspire.
Un alt aspect important este să comunici
permanent în echipă și să fii prompt în a
răspunde la solicitări. Este datoria fiecărui
manager să facă asta și chiar învățam, de
curând, dintr-un articol publicat într-o
platformă profesională, că cel mai
demotivant factor pentru angajați este lipsa
răspunsurilor prompte din partea
managementului.
Nu în ultimul rând, în ceea privește
responsabilitățile, aș aminti cultura unei
entități. Dincolo de orice deadline, perioade
cu volum mare de muncă și stres, consider
că este un must să asiguri permanent
respectul în grup, să cultivi simțul umorului
și să nu uiți să discuți cel puțin trimestrial
one-to-one cu fiecare coleg din echipa ta.
Succesul unei companii se reflectă în
atingerea obiectivelor propuse, iar printr-o
strategie de implementare bine structurată,
toate dezideratele vor fi atinse. Pentru HiM
Public Affairs, succesul se poate comensura
prin feedback-ul primit din partea clienților,
de menținerea și dezvoltarea
parteneriatelor pe termen lung și, nu în
ultimul rând, prin dezvoltarea profesională
continuă a fiecărui membru din echipă.  

Cum estimezi progresul mediului de
afaceri din România în următorii trei-
cinci ani? Care ar fi căile de dezvoltare
ale acestuia?

Dincolo de orice dorință a noastră sau
estimare optimistă, trebuie să ne asumăm
cu realism faptul că, cel puțin, anul acesta și
următorul vor fi marcați de perioada
pendemică. Bineînțeles, orice veste bună, de
potențială revigorare rapidă a economiei
mondiale este binevenită, dar eu prefer să
rămân optimist rezervat.
În ceea ce privește economia noastră,
suntem într-o postură în care să nu
depindem masiv de o singură industrie, ca
alte țări (e.g. turism sau automotive), dar
este nevoie de o injecție de capital din
partea statului și aici sper că programele de
susținere a companiilor pentru a traversa
perioada de criză să devină funcționale.

Ioana Stâlpeanu, 
Business Development Executive
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Dacă vom reuși să propunem și să
implementăm proiecte cu fonduri
nerambursabile va fi o mare oportunitate să
reducem decalajul de dezvoltare cu celelalte
țări din cadrul blocului comunitar. România
are o fereastră scurtă de oportunitate și, în
același timp o șansă istorică de dezvoltare în
următorii 5-7 ani,  dacă va investi în
modernizare cei 80 de miliarde euro. 
Dezvoltarea infrastructurii industriale, a
proceselor de digitalizare și eficiență
energetică pentru toate ramurile sectorului
energetic, va permite accesul României la o
piață unică europeană pe fiecare palier.

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

De-a lungul a peste 13 ani de muncă în
corporații, obișnuiam să mă plâng din când în
când de volumul de muncă și lipsa timpului
liber pentru obiectivele personale! Când intrii
în antreprenoriat acest balans este mult mai
greu de realizat, iar îmbinarea satisfacțiilor
profesionale cu cele personale devine un
deziderat pe care toți ni-l propunem.

Îmi place să citesc și să călătoresc. Muzica și
sportul au un loc special în viața mea!
Sportul mă relaxează și mă ajută să-mi
stabilesc mai bine obiectivele și implicit
strategiile pentru fiecare proiect dificil.
Sunt o persoană care admiră oamenii care au
crezut în ei și au realizat ceva comensurabil
în breasla lor: sunt un mare fan al rock’n’roll-
ului și implicit al regelui Elvis (dețin o colecție
impresionantă de concerte și materiale rare),
nu-l cunosc personal, dar îl iubesc pe
Gheorghe Hagi, îmi place Simona Halep și
tenisul de câmp și, nu în ultimul rând, îmi
plac vinurile românești de calitate.

România are o
fereastră scurtă de
oportunitate și, în
același timp o șansă
istorică de dezvoltare
în următorii 5-7 ani,
dacă va investi în
modernizare cei 
80 de miliarde euro.



12 l decembRie 2021

C
LU

B 
A

n
TR

EP
RE

n
O

R

Am reușit să creștem constant 
și să ne sprijinim clienții 
în atingerea rezultatelor propuse
Interviu cu Lucian BALTARU, CEO și Fondator Sameday Curier

Sameday a luat ființă în 2007. 
Cum apreciați concurența de pe piața
de curierat din România la finalul 
anului 2021? 

În urmă cu 14 ani, piața de curierat din
România era în dezvoltare, cu timpi de
livrare standard de 48 de ore și planificări
realizate pe hârtie. Noi ne propuneam să
revoluționăm această industrie prin
promisiunea vitezei de livrare. Eram cei care
rupeau ritmul și rezolvau rapid, cu
flexibilitate, orice problemă a clienților. În
timp, alături de ceilalți curieri, am înjumătățit
timpul standard în care coletul ajunge la
destinatar. Atuul Sameday în acest salt l-a
constituit tehnologia, care este noul
diferențiator în piață. Astăzi companiile de
curierat nu se mai disting prin viteza de
livrare, ci prin viteza de adopție a
tehnologiei, care facilitează formularea unor
promisiuni de valoare clare pentru clienți. 
În industria de curierat au supraviețuit și au
crescut companiile care au înțeles beneficiile
digitalizării. Datorită tehnologiei, sistemul
nervos al Sameday, am reușit să creștem
constant și să ne sprijinim clienții în atingerea
rezultatelor propuse. Pentru asta am urmărit
cu tenacitate să creăm valoare pentru clienții
noștri, oferindu-le pe lângă viteza de livrare,
predictibilitate, control, flexibilitate și
oportunități de creștere internațională.
Ecosistemul Sameday este unul tehnologic,
care oferă clienților o experiență digitală
completă, de la onboarding până la relația
financiar-administrativă. Infrastructura
digitală este cea care facilitează experiența
de consumator îmbunătățită pentru că ne
permite să oferim vizibilitate asupra
comenzilor, dar și soluții de livrare cu o
adopție accelerată, precum livrarea în
rețeaua de lockere easybox. Aceste elemente

contribuie la a oferi beneficiul convenienței 
și al controlului. 
Orice antreprenor și orice client își dorește să
aibă flexibilitate și să poată controla
aspectele pe care le poate influența pentru a
da direcția dorită businessului sau vieții sale.
Ori exact asta reușim să oferim cu ajutorul
tehnologiei. Clientul care comandă la
easybox este cel care deține controlul asupra
timpului său și are la dispoziție o metodă de
livrare sigură, accesibilă 24/7 direct în
proximitatea casei sale. La rândul său,
clientul care livrează cu Sameday este cel
care controlează ritmul său de creștere,
beneficiază de predictibilitate privind livrarea
și flexibilitate în alegerea metodei de livrare
adecvate businessului său.
Astăzi piața de curierat este mai bine
segmentată decât în urmă cu 14 ani. Avem
operatori care lucrează pe nișe clar definite,
jucători cheie în piață, și obsevăm că
domeniul este în continuare atractiv pentru
start-up-uri sau companii care își doresc să
acceseze piața din România. În acest peisaj
Sameday se numără printre principalii
jucători și este un revoluționar cu
diferențiatori clari și obiective ambițioase
care au în focus clientul și nevoile acestuia.

Care au fost principalele lecții învățate
de echipa Sameday în cele 21 de luni de
când pandemia ne-a schimbat viețile?

“De la agonie la extaz” este expresia pe care
o folosim cel mai des în Sameday când ne
raportăm la perioada de început a
pandemiei. Asta pentru că inițial ne-am
confruntat, ca întreaga societate, cu
îngrijorări puternice pentru colegii noștri
aflați pe teren, pentru clienți și, implicit,
pentru business-ul de curierat care este
impactat direct de comportamentul

consumatorului. Temerile pentru sănătatea
echipei au fost gestionate datorită deciziilor
rapide pentru achiziția de materiale de
protecție și dezvoltarea de măsuri de
siguranță în sediile companiei. 
Asemănător situației sanitare, în business am
văzut un impact aproape spontan al crizei
pandemice, care a generat o accelerare a
dezvoltării comerțului online și, implicit
volume mari pentru noi. Am reușit să facem
față creșterii masive a numărului de colete
care au intrat în rețeaua Sameday datorită
infrastructurii tehnologice care ne-a permis
să scalăm rapid și să dezvoltăm în timp
record soluții care să ofere clienților confort
și predictibilitate. În starea de urgență am
dezvoltat soluția de “Livrare fără griji” din
dorința de a limita interacțiunea între colegii
noștri curieri și destinatari, iar în toată
această perioadă am investit constant în
creșterea rețelei de lockere easybox, care
este o metodă de livrare sigură, fără
interacțiune umană. Pe fondul avantajelor pe
care le aduce, am văzut o creștere
considerabilă a adopției serviciului, care a
depășit 55% în 2021. De asemenea, faptul că
la finalul anului 2018 investisem deja în
dezvoltarea celui mai mare hub de sortare
din Sud-Estul Europei a fost un alt atu în
gestionarea numărului de colete din
perioada de vârf a pandemiei. 
Necunoscutul pandemiei și volumele care ne
surprindeau la începutul crizei sanitare au
devenit, treptat, o constantă pe care am
gestionat-o cu bine, încheind anul 2020 cu o
creștere a cifrei de afaceri de aproximativ
142% față de anul precedent. Anul acesta ne
așteptăm să menținem trendul ascendent și
să vedem o creștere de aproximativ 50%.
Această evoluție pozitivă este datorată celor
două mari lecții ale acestei perioade:
investiție constantă în tehnologie și în
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Astăzi companiile 
de curierat nu se mai
disting prin viteza 
de livrare, ci prin 
viteza de adopție a
tehnologiei, care
facilitează formularea
unor promisiuni de
valoare clare pentru
clienți. 
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oameni. Din punctul nostru de vedere
oamenii sunt motorul Sameday, iar prin
tehnologie și viteza de reacție se măsoară 
IQ-ul unei organizații.

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

În Sameday am învățat să găsim soluții și să
inovăm în permanență pentru rezolvarea
provocărilor cu care ne confruntăm,
indiferent dacă țin de infrastructură,
personal sau accesibilitate a spațiilor. Spre
exemplu, una dintre provocările recunoscute
pentru România este infrastructura aflată în
dezvoltare, care creează presiune pe timpii
de livrare. În vreme ce suntem impactați
direct de această stare de fapt, am învățat
să ne dezvoltăm pornind de la contextul în
care activăm. Cum? Ne-am concentrat pe
optimizarea timpilor pe care îi putem
controla, realizând transportul între hub-
urile logistice și agenții pe parcursul nopții,
când condițiile de trafic sunt îmbunătățite. 
În același mod, am dezvoltat rețeaua
easybox ținând cont de impactul redus pe
care această metodă de livrare îl are asupra
traficului din orașe. Serviciul easybox este
atât o metodă de livrare îndrăgită de

consumatori, dar și o soluție de degrevare a
traficului. Plasarea lockerelor noastre în
zonele rezidențiale și în apropierea centrelor
comerciale determină o reducere a traficului
generat de curieri, dar și de destinatarii care
nu mai sunt nevoiți să apeleze la automobile
pentru ridicarea coletelor. Aici vedem un
impact pozitiv semnificativ, mai ales dacă
avem în vedere că la finalul lui 2019 aveam
250 lockere, iar astăzi rețeaua numără de
peste 10 ori mai multe unități. În continuare
credem că putem rostogoli beneficiile pe
care easybox le aduce traficului din orașe și
nivelului de poluare, mai ales în condițiile
unei legislații locale permisive față de
instalarea automatelor de livrare. Cu extrem
de puține excepții, lockerele easybox sunt
instalate pe spații private, ori în condițiile în
care metoda aceasta de livrare este în
beneficiul orașelor, ne-am bucura să vedem
o deschidere a autorităților publice pentru
colaborarea cu operatorii de curierat în
vederea instalării de automate de livrare.
Accesul la personal pe o piață a muncii
mereu în schimbare este un punct nevralgic
pentru orice companie aflată în dezvoltare.
În 2021 am crescut cu peste 20% numărul
colegilor din Sameday și atragerea de
talente rămâne în continuare un obiectiv al

nostru. Gradul de tehnologizare al
companiei, ritmul de creștere al Sameday și
cultura de tip start-up joacă un rol cheie în
atragerea noilor colegi. Totuși, în perioade
cheie vedem o presiune crescută pe zona de
blue collars, unde gradul de motivație și atriția
sunt diferite. Construim intens prin programe
de personal dedicate și, în momente cheie am
recurs la soluția de a angaja colegi din afara
țării pentru zona de operațiuni.

Ce strategie de expansiune aveți 
în următoarea perioadă?

Viziunea noastră este ca în 10 ani să creăm o
zonă de livrare deschisă în Balcani, unde să
furnizăm servicii de curierat ca și cum nu ar
exista granițe. Am creat deja premisele
pentru această viziune strategică încă din
plină criză sanitară, când am inițiat
internaționalizarea în Ungaria.
Interconectivitatea proceselor operaționale și
tehnologice ale Sameday, know how-ul din
România și nucleul de tip plug-and-play
dezvoltat în țară au jucat un rol cheie în
demararea proiectului de internaționalizare
și în timpii extrem de buni de dezvoltare a
acestuia. Astăzi operațiunile Sameday de aici
sunt depline: realizăm livrarea în aproximativ
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500 de lockere easybox și la
domiciliu, pentru un număr în
creștere de clienți. În perioada
campaniei de Black Friday am livrat
deja 200.000 de colete, ceea ce este
impresionant pentru o afacere care
are puțin peste un an în piața din
Ungaria.

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

Numărul colegilor și colaboratorilor
Sameday a ajuns astăzi la peste
4.500. În spatele acestei cifre sunt
colegi atât din zona operațională din
toată țara, cât și oameni cu funcții
administrative, adunați în jurul
aceluiași obiectiv de a dezvolta un
nou mod de a face curierat și cu
ambiții de creștere coerente cu ale
companiei. Dezvoltăm programe prin
care să răspundem acestor ambiții, în
vreme ce ne propunem să continuăm
și recrutarea de noi talente. Pentru a
susține direcția de dezvoltare pe care
Sameday o are deja, este important
să menținem ritmul dezvoltării
echipelor și chiar să îl accelerăm în
anumite zone cheie. 

Există licee sau facultăți axate 
pe curierat? De unde vă recrutați
angajații?

Deși în activitatea de curierat este
necesar un grad ridicat de
profesionalizare, până în prezent 
nu cunoaștem existența unor școli
vocaționale sau a unor facultăți
dedicate. În funcție de tipul de
activitate derulat, există anumite
profiluri profesionale care sunt mai
compatibile cu industria de curierat.
Pe zona administrativă vorbim în
general de absolvenți de studii
superioare din domeniile economic
sau tehnologic, în vreme ce colegii
care lucrează în livrări sau depozite
au profiluri foarte diverse. În
Sameday, însă, credem în echilibru și
diversitate și suntem conștienți că
pentru a avea rezultate într-o piață
competitivă este important să facem
lucrurile diferit. Suntem deschiși la a
avea în echipă oameni cu
backgrounduri profesionale diverse
pentru că astfel creștem potențialul
de inovare în companie. În prezent
aproximativ 95% dintre clienții noștri
sunt magazine online, iar experiența
în e-commerce a multora dintre

colegii noștri ne ajută constant să
înțelegem nevoile partenerilor 
și să ne dezvoltăm serviciile pentru a
răspunde acestora.

Care sunt cele mai comune / des
întâlnite colete livrate? 

Livrările Sameday se încadrează 
în categoriile B2B și B2C, cu o
pondere semnificativ mai mare a
celor din urmă. Pe măsură ce gradul
de penetrare al e-commerce-ului a
crescut în România, am observat și o
diversificare a categoriilor de
produse transportate, în funcție de
profilul clienților noștri, magazine
online. Astfel, dacă în 2020 am văzut
creșteri spectaculoase de volume
venite dinspre verticale ca IT&C,
Home&Deco și Sport, anul acesta
înregistrăm creșteri ale livrărilor din
zonele Electro IT, Jocuri, Carte,
Fashion, Home&Deco, dar și sport 
și activități în aer liber. 
De menționat că din perspectiva
furnizorului de servicii de curierat
avem cea mai bună vizibilitate asupra
comenzilor cu plata ramburs, care
reprezintă peste 50% din totalul
livrărilor procesate. Pe această

Anul acesta ne
așteptăm să
menținem trendul
ascendent și să
vedem o creștere
de aproximativ
50%. Această
evoluție pozitivă
este datorată celor
două mari lecții ale
acestei perioade:
investiție constantă
în tehnologie și în
oameni.
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categorie, cele mai mari valori sunt
înregistrate în domeniile Electro & IT,
Auto & Moto și Sport. 
În viitor așteptăm continuarea
trendului ascendent al e-commerce-
ului, chiar dacă ritmul de creștere va
fi atenuat. De asemenea, ca urmare a
adaptării industriilor banking și farma
la noul mod de interacțiune cu
clienții, ne așteptăm să vedem o
stimulare a cererii pentru servicii de
curierat si pentru aceste zone.

Care județe / regiuni din țară 
au un potențial de creștere
accentuat pentru Sameday,
ținând cont de rezultatele avute
în marile orașe și în județele 
cu o populație rurală mai
ridicată?

La începuturile Sameday, când
promisiunea noastră era livrarea în
aceeași zi, ne concentram exclusiv pe
București. Acum, la peste 14 ani de
funcționare punem un accent crescut
pe deservirea la aceleași standarde a
polilor de creștere și pe construirea
unei prezențe regionale stabile în
România, dar și în Ungaria. Pentru
noi acești poli de creștere sunt
municipii precum București, Cluj,
Timișoara, Arad, Brașov, Sibiu,
Contanța, Iași, Bacău și Suceava,
unde vedem un potențial de creștere
semnificativ și un apetit crescut
pentru serviciile noastre. Ne uităm

cu încredere la posibilitățile de
dezvoltare a acestor orașe și a
județelor din care fac parte, motiv
pentru care în 2021 am investit în
deschiderea a două noi hub-uri
regionale la Cluj și Timișoara, pe
lângă cele de la București și Sibiu.

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

Într-o companie de tehnologie care
face curierat, așa cum este Sameday,
siguranța informatică este extrem de
importantă, motiv pentru care
investițiile în securitatea IT&C au fost
semnificative în ultimii ani. Cum o
vizibilitate mai mare a brandului
atrage după sine și riscuri ridicate de
atacuri cibernetice, depunem
eforturi constante de a proteja
ecosistemul digital al Sameday.
Sistemele de comunicații,
procedurile financiare, soft-urile
utilizate și chiar sistemul de colectare
a plăților ramburs sunt digitalizate și
scanate constant.

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

Ca parte din strategia noastră de
investiții în vederea dezvoltării

capacității operaționale, am
suplimentat constant flota Sameday
în ultimii ani, înregistrând creșteri de
două cifre de la un an la altul. În
prezent rețeaua Sameday numără
peste 3.200 de vehicule, cu 20% mai
mult decât la finalul anului trecut. În
funcție de destinația automobilelor
în modelul de business al Sameday,
modelele utilizate variază de la van-
uri de dimensiune mică, la furgonete,
camioane și, nu în ultimul rând,
mașini electrice, dezvoltarea flotei
pentru cele din urmă fiind o direcție
foarte importantă pentru noi în
următorii ani.

Ce credeți că ar trebui să facă
actualul Executiv pentru 
a moderniza administrația, 
a reduce birocrația 
și a stimula mediul de afaceri?

Moneda pe care au mizat economiile
lumii cu cea mai importantă creștere
a fost și rămâne digitalizarea.
Ultimele 21 de luni de pandemie 
au demonstrat și celor mai puțin
încrezători în puterea tehnologiei 
că inovația este cheia evoluției atât
pentru state, cât și pentru companiile
private. Accelerarea digitalizării și
construirea unui ecosistem bazat pe
tehnologie este soluția de dezvoltare
care ar trebui să primeze indiferent
de culoarea politică a executivului 
în funcție. 

În prezent
aproximativ 
95% dintre clienții
noștri sunt
magazine online,
iar experiența 
în e-commerce 
a multora dintre
colegii noștri ne
ajută constant să
înțelegem nevoile
partenerilor și să
ne dezvoltăm
serviciile pentru a
răspunde acestora.

Viziunea noastră
este ca în 10 ani să
creăm o zonă de
livrare deschisă în
Balcani, unde să
furnizăm servicii
de curierat ca și
cum nu ar exista
granițe.
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Livrăm produse premium și de
lux complete, fără compromisuri
Interviu cu Răzvan Munteanu, Administrator, Eden Capital Development

Eden Capital Development este o
companie apreciată și respectată
pentru calitatea complexelor imobiliare
construite în ultimii ani. Care au fost
cele mai complexe lucrări în care v-ați
implicat? Care sunt proiectele cu care
vă mândriți?

Cuvântul cheie este ”calitate”. În lumea
dezvoltărilor imobiliare acest concept poate
îmbrăca numeroase forme (locația, calitatea
construcției și a finisajelor, elementele de
arhitectură și design, serviciile și facilitățile),
dar, din păcate, de multe ori unul sau mai
multe dintre elementele componente este
sacrificat pentru a optimiza costuri sau este
o victimă colaterală a unei abordări
superficiale. Aprecierea de care ne bucurăm
se datorează unei abordări asumate a
tuturor proiectelor noastre: dezvoltarea
imobiliară este un proces complex care
necesită atenție, implicare totală și, nu în
ultimă instanță, asumarea responsabilității
livrării unui produs fără compromisuri pentru
clienții noștri.
Un fapt bine-cunoscut în piață este
implicarea noastră în preluarea unor
proiecte externe care au prezentat în timp și
o serie de provocări din punct de vedere al
finalizării. Prin dedicarea și eforturile pe care
le-am depus în urma preluării, am reușit să
creăm produse de succes și să livrăm la
cheie, într-o perioadă record, ansambluri
rezidențiale etalon în piața imobiliară.
Ne mândrim cu toate proiectele realizate,
indiferent de impedimentele mai mici sau
mai mari pe care le-am întâmpinat, dar, în
mod special, cu echipa de angajați și
parteneri alături de care funcționăm într-o
arhitectură coordonată și unitară, și cu
întregul nucleu de clienți pe care îi avem
alături de noi, satisfacția lor reprezentând
în fapt focus-ul principal al activității
noastre. Am demonstrat acest lucru și prin

ansamblurile rezidențiale construite,
devenite emblematice în peisajul urban
bucureștean: Cortina Residence și Cortina
Academy. Motto-ul după care ne ghidăm
este o adaptare a celui utilizat de celebra
firmă Gucci: ”vei percepe calitatea la mult
timp după ce ai uitat de preț”. Aici vorbim
de locuințe, ceva ce utilizăm zilnic pentru
cele mai importante activități, petrecem
timp cu familia, ne relaxăm sau, mai recent,
chiar lucrăm – vei resimți calitatea locuinței
zi de zi, este cea mai importantă investiție
pe care o fac majoritatea oamenilor. Acesta
este elementul central la care ne gândim
când dezvoltăm un ansamblu.

Prin ce se disting proiectele /
ansamblurile rezidențiale marca 
Eden Capital Development?

Proiectele noastre se disting, în fiecare
etapă a elaborării lor, prin elemente
speciale, care contribuie unitar la realizarea
unui produs finit de excepție.
Vă ofer câteva exemple: în cazul Cortina
Residence, primul dintre cele 5 ansambluri
de sub marca Cortina, suntem singura
clădire rezidențială din Europa la care s-a
utilizat pentru construcție betonul B700. 
De asemenea, este primul ansamblu
rezidențial din țară cu fațada ventilată cu

placare ceramică.
Pentru majoritatea proiectelor noastre 
s-au creat game speciale de produse, iar
exemplele pot continua.
Suntem în constantă legătură, pe toate
palierele, cu tendințele naționale şi
internaționale în domeniile care implică
realizarea proiectelor noastre, pentru a
oferi, în final, un produs adaptat cerințelor
actuale ale clienților, dar care să și
stimuleze ceilalți jucători din piață.
Toate acestea pot fi rezumate sub forma
următoarei filosofii de dezvoltare imobiliară
și pe care noi și clienții noștri o percepem
ca un puternic factor de diferențiere: livrăm
produse premium și de lux complete, fără
compromisuri.

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?

Efervescența nu este egală cu maturitatea.
Pandemia a însemnat și o resetare a pieței,
reprezentând simultan o lovitură pentru
dezvoltarea de birouri și un avânt pentru
partea de logistică și cea rezidențială. Cel
mai corect ar fi să afirmăm că piața noastră
este în proces de maturizare, iar pe unele
segmente această maturizare este forțată și
de pandemie. Maturitatea pieței imobiliare,
sau mai degrabă lipsa acesteia, reprezintă
unul dintre factorii care afectează
competitivitatea unei țări. La nivel național
considerăm că piața este într-o continuă
efervescență, atât la nivel constructiv, al
infrastructurii, al relației cu statul, dar și cu
publicul, care devine din ce în ce mai
educat și cu standarde în continuă creștere.
Este important sǎ ţinem pasul cu
tendințele, cu oportunitǎţile pe care ni le
oferǎ acestea, sǎ contribuim activ la

La nivel naţional considerăm 
că piaţa este într-o continuă
efervescență, atât la nivel
constructiv, al infrastructurii, 
al relaţiei cu statul, dar şi cu
publicul, care devine din ce 
în ce mai educat şi cu standarde
în continuă creștere.
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dezvoltare şi inovare, dar şi sǎ ascultǎm
vocea potenţialului cumpǎrǎtor, pentru că,
în fond, comunitatea este focusul nostru, 
al dezvoltatorilor imobiliari.

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?

Industria imobiliară, prin natura ei, 
are o anumită ciclicitate. Proprietățile au o
dublă dimensiune: sunt în același timp
bunuri de folosință îndelungată și active
investiționale. Datorită faptului că
proprietățile reprezintă bunuri de valoare
foarte mare, cele mai multe se
achiziționează prin credite bancare,
existând o componentă financiară
pronunțată a tranzacțiilor. Pe de altă parte,
dezvoltarea imobiliară necesită foarte mult
capital de investiții și cei mai mulți
dezvoltatori lucrează și ei cu acest levier
oferit de credite. De aici și dependența
acestei industrii de piețele financiare și de
indicatorii economici, dobânzile, cursul de
schimb, rata inflației, creșterea economică.
Probabil că există puține domenii unde
deciziile Băncii Naționale au un impact mai
clar. În momentul actual există o serie de
elemente care indică o normalizare a
acestui ciclu economic. Dar, din ceea ce
putem observa, există o serie de diferențe
majore față de ceea ce s-a întâmplat în
urmă cu un deceniu pe această piață, care
fac ca actualul ciclu de creștere să fie mult
mai stabil și mai sustenabil, în absența unor
șocuri majore. Piața ar putea cunoaște o
perioadă de divergență în următorii ani:
produsele de calitate vor avea în
continuare cerere, iar cele slabe vor trebui
să suporte ajustări. Într-o piață în creștere,
toată lumea câștigă ușor clienți, indiferent
cât de bun este produsul său. Un citat care
rezumă bine aceste situații de divergență
vine de la celebrul investitor american
Warren Buffett: ”doar când valul se retrage,
poți vedea cine a înotat dezbrăcat”. S-ar
putea să vină și pe această piață un
”moment al adevărului” în care o să se
poată vedea mai bine cine a investit pe
termen lung și cine doar a speculat o
conjunctură.

l decembRie 2021
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Din informațiile dumneavoastră
care sunt factorii care 
au determinat creșterea masivă 
a prețurilor la materialele de
construcții din ultimele luni?

Putem observa cu ușurință faptul că,
la nivel internațional, cotațiile
principalelor materii prime pur și
simplu au explodat în prima parte a
anului. Există mai mulți factori care
au generat această ”furtună
perfectă” pe piețele de mărfuri:
politicile monetare menite să
salveze economiile dezvoltate în
perioada de început a pandemiei au
fost fără precedent, producția
pentru multe dintre aceste mărfuri a
fost afectată în această perioadă, iar
revenirea activității economice s-a
produs foarte brusc. Au fost și
situații punctuale cum ar fi exemplul
prețului aluminiului influențat de
lovitura de stat din Guineea, stat
care asigură peste 50% din
consumul de bauxită al Chinei, cel
mai mare producător de aluminiu
din lume. Pentru alte materiale
există o concurență neașteptată din
alte sectoare ale economiei, de
exemplu: prețul cuprului a crescut
foarte mult și datorită cererii din
partea mașinilor electrice care
consumă de peste 4 ori mai mult
cupru decât o mașină cu motor pe
combustie. Foarte multe materiale
de construcție sunt realizate prin
procese industriale intensive
energetic și atunci un impact al
creșterii costurilor cu energia se va
resimți inevitabil și în această piață.
Foarte multe dintre aceste cotații
internaționale, par a se stabiliza sau
sunt chiar într-o scădere accelerată
în ultima perioadă (de exemplu,
cotația oțelului a scăzut cu
aproximativ 17% în ultima lună) și
sperăm să vedem în scurt timp acest
efect și pe piața locală. Aici intervine
și capacitatea fiecărui dezvoltator de
a negocia, bonitatea de care se
bucură în ochii furnizorilor,
importanța lui. Datorită seriozității
noastre, avem o poziție privilegiată
în ochii furnizorilor și reușim să

ținem aceste costuri sub un anumit
control, astfel încât să livrăm
construcțiile la prețuri cât mai
competitive.

Cu ce furnizori de materiale 
de construcții, echipamente 
și accesorii colaborați?

Încă de la început, am urmărit
încheierea unor parteneriate
durabile, care sǎ construiascǎ
încrederea clienţilor noştri, sǎ
consolideze respectul faţǎ de
comunitate şi produs, asimilate eticii
noastre. Pentru fiecare dintre
proiectele noastre rezidenţiale am
accesat companii recunoscute
naţional şi internaţional pentru
calitatea produselor şi conduita
profesionalǎ: AluKönigStahl care ne
furnizeazǎ tâmplaria din aluminiu
marca Schuco, Saint Gobain,
Bluinterni, Daikin, Daniel
Rubinetterie Milano, Porcelanosa,
Kone, Agrob Buchtal sau Swisspearl
care produc faţadele ventilate
premium.

Cine ar trebui să stimuleze
cultura construirii de calitate?

Cu excepția anumitor standarde de
construire și a elementului de
siguranță în construcții, rolul statului
este limitat la acest capitol. Cel mai
bun stimulent pentru această
cultură a calității este dat de
pretențiile clienților. Trebuie să
înțelegem că dezvoltarea unei astfel
de culturi ia timp. Pe măsură ce
economia se dezvoltă, iar clasa de
mijloc crește, lucrurile vor evolua
natural către o piață în care calitatea
este recunoscută și căutată în mod
inteligent de consumatori și
investitori. Acesta este și pariul
nostru prin poziționarea pe
segmentul premium şi de lux și, prin
modul în care gestionăm
angajamentul nostru în relația cu
clienții. Calitatea este greu de definit
foarte clar, dar este ceva ce un client
experimentat poate recunoaște
ușor.

Cât de important este pentru 
un dezvoltator imobiliar 
să aibă un parteneriat corect 
cu autoritățile locale?

Relaţia dintre dezvoltatorul imobiliar
şi autoritățile locale este foarte
importantǎ de ambele pǎrţi şi
trebuie sǎ se concentreze asupra
utilizatorului final. Parteneriatul
acesta trebuie sǎ fie unul de
perspectivǎ, durabil, corect, pentru
cǎ dezvoltarea trebuie sǎ porneascǎ
din ambele direcţii, coerent, de la
primii paşi care ţin de formalitǎţi,
pânǎ la livrarea finalǎ a ansamblului
rezidenţial.

Ce ar trebui să facă Executivul
pentru a sprĳini eficient
companiile românești?

Elementul central al politicilor
economice este întotdeauna cel al
sistemului fiscal. Taxarea a fost
văzută foarte mult timp doar ca un
instrument de colectare de resurse
pentru stat. Au fost câteva excepții în
care și elementul stimulativ a fost
avut în vedere și toate acestea au fost
exemple de succes. Putem vedea cu
toții efectele pozitive ale unei politici
fiscale prietenoase în zona de IT. În
mod concret, în sectorul imobiliar au
fost inițiative recente legate de
creșterea plafonului pentru aplicarea
cotei de TVA reduse pentru locuințe
noi iar într-o țară cu un necesar atât
de mare de creștere a calității și a
suprafeței medii a spațiilor de locuit,
o taxare mai scăzută în acest sector,
unul dintre puținele dominate de
companii cu capital românesc, ar
avea un efect stimulativ garantat, cu
efecte și pentru alte industrii locale
importante. Am vrut doar să dau un
exemplu de măsură inteligentă în
zona fiscală, care nu ajută doar
consumatorii, dar și companiile cu
capital autohton. Probabil că noi ca
țară nu putem fi competitivi în toate
sectoarele, dar acolo unde am
demonstrat deja că putem fi, există
pârghii de sprijin care pot stimula
crearea de valoare.

Pe măsură ce
economia se
dezvoltă, iar clasa
de mijloc crește,
lucrurile vor
evolua natural
către o piață în
care calitatea este
recunoscută și
căutată în mod
inteligent de
consumatori și
investitori.

Am reușit să creăm
produse de succes
şi să livrăm la
cheie, într-o
perioadă record,
ansambluri
rezidenţiale etalon
în piaţa imobiliară.
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Digitalizarea și evoluția extrem 
de rapidă a tehnologiei influențează
modele de business curente
Interviu cu Teodor Pop, Country Manager, VALEO IT 

valeo IT s-a impus rapid ca o companie
dinamică, care contribuie substanțial 
în procesul de dezvoltare a firmelor
pentru care oferă servicii. Cât de mult 
a contat know-how-ul german 
în evoluția societății?

VALEO IT este o companie germană de tip
“family-owned”, fondată în 2004 de către
domnul Bastian Braun, el fiind și în prezent
CEO-ul nostru. Din 2004 și până în prezent
am reușit să creștem și să evoluăm de la un
provider de servicii IT local spre o companie
dinamică globală, capabilă să ofere servicii și
soluții IT eficiente de ultimă generație. Nu
ne bazăm exclusiv pe un “know-how”
german, cultura și valorile companiei sunt
oglinda colegilor noștri din toate sediile
VALEO IT (Germania, România, Mexic și
Filipine), iar succesul nostru este datorat
într-o mare parte de înțelegerea și
îmbinarea culturilor locale specifice cu
strategia de dezvoltare a companiei.

Ce tehnologii și echipamente folosesc
experții vALEO IT în activitatea de zi 
cu zi?

Portofoliul nostru include o paletă largă de
servicii, atât din zona de suport IT, cât și din
zona de consultanță sau dezvoltare de
aplicații. Avem echipe și colegi cu
experiență care sunt capabili să susțină
servicii atât pentru clienți locali, cât și
pentru companii globale foarte mari.
Serviciile noastre includ toată paleta de IT
support (Service Desk, On-Site Support,
Infrastructure Support), de asemenea
servicii de consultanță IT (Cloud, Cyber-
Security, Virtualization, Internet-of-Things)
inclusiv la nivel de roluri (interim-CIO,
Project Manager, Delivery Manager), dar și
soluții de dezvoltare de ultimă generație

(DevOps, Micro-Services Development,
Artificial Intelligence). 

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

În ultimii ani am reușit să ne extindem
substanțial portofoliul de clienți; oferim
servicii și soluții atât în domenii cum ar fi
industria automotive, financiară sau
alimentară, dar deținem parteneriate și în
zona administrativă, juridică sau educație. Nu
dorim să ne limităm doar la aceste domenii,
suntem foarte deschiși și avem experiența și
capacitățile necesare pentru a oferi soluții de
ultimă generație atât în domeniul public, cât și
în cel privat, oricărui potențial client interesat.
Există o tendință globală de digitalizare, astfel
că serviciile sau soluțiile IT vor fi de ajutor sau
chiar necesare în viitorul apropiat pentru
numeroase domenii; aș putea aminti câteva
trend-uri de interes pentru VALEO IT:
digitalizarea și virtualizarea comunicației
(soluții de tip Chat-Bot), digitalizarea și
flexibilitatea zonelor de producție sau a
infrastructutii (soluții de tip Cloud), dar și
optimizarea soluțiilor de tip Big-Data.

Aveți un contract de cercetare,
dezvoltare și consultanță cu
Universitatea Politehnică Timișoara.
Cum decurge acest parteneriat?

Considerăm de o mare importanță apropierea
noastră, ca și companie, de zona de educație,
deoarece ambele domenii (cel educativ și cel
de business) pot crește împreună pe baza
acestor parteneriate. Avem o relație
partenerială foarte bună cu Universitatea
Politehnica din Timișoara unde derulăm

împreună proiecte de cercetare din domeniul
Cyber-Security și Artificial-Intelligence. Ca fost
student și absolvent al UPT, aportul adus de
mediul universitar în dezvoltarea mea
profesională a fost semnificativ și ne dorim ca
viitori noștri colegi sau colaboratori să
înțeleagă importanța unui background
educativ bine-definit. De asemenea, din rolul
meu ca membru în Comitetul Director al UPT,
încerc să ofer propuneri și soluții din business
care susțin dezvoltarea atât a viitorilor
absolvenți, cât și a infrastructurii UPT pentru a
fi în pas cu cerințele digitale curente. Pe lângă
parteneriatul cu UPT, VALEO IT deține un
parteneriat de consultanță pe zona 
business cu Universitatea Tehnică 
din Amberg-Weiden (OTH).

Creșterea prețurilor la materii prime 
și energie, dar și costurile cu forța 
de muncă și lipsa de personal calificat
reprezintă cea mai mare îngrĳorare
pentru companiile care activează 
în România. Cum vedeți procesul 
de modernizare a economiei, 
în acest context?

Asistăm la o perioadă destul de grea din punct
de vedere economic, care are efecte la nivel
global, nu doar în România. În prezent balanța
dintre cerere și ofertă este total dezechilibrată,
motivul de bază fiind viteza mare cu care
economiile au repornit în timpul pandemiei,
de aici și creșterea semnificativă a prețurilor
materiilor prime. Tot din această cauză există
un deficit și al forței de muncă, totuși
estimările arată că, atât dezechilibrul dintre
cerere și ofertă, cât și lipsa de personal
calificat, se vor normaliza în următoarea
perioadă de timp, o dată cu minimizarea
impactului pandemiei. 
Cert este că economiile globale trebuie să se
alinieze rapid la aceste tendințe și cred că



Avem echipe 
și colegi cu
experiență care
sunt capabili să
susțină servicii
atât pentru clienți
locali cât și pentru
companii globale
foarte mari.
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experții în domeniul inflației ar putea veni cu
soluții potrivite. Dacă ne referim strict la
domeniul IT, eu cred în continuare că în
România există specialiști de înaltă calitate,
dar, personal, simt o ușoară scădere a
numărului acestora. Cauzele, pe lângă cele
pandemice, pot fi multiple - lipsa unor
programe de tip Master sau PhD în pas cu
cerințele business-ului, oferte mult mai
atractive din străinătate, diferite limitări ale
pieței sau chiar și ale companiilor locale, 
sau chiar și lipsa susținerii din partea statului.
Consider că ar fi de un real ajutor atât
atragerea mai multor companii străine spre 
a-și deschide puncte de lucru în România, dar
și atragerea de cât mai multe fonduri
europene pentru a susține potențiale
business-uri noi locale. 

Acum 20 de ani cele mai puternice
branduri la nivel global aveau o
vechime de peste 100 de ani: General
Electric, British Petroleum si General
Motors. Astăzi în top 10 sunt firme care
nu existau acum 20 de ani. În 2018,
UiPath a devenit primul „unicorn”
înfiinţat de antreprenori români, adică
a atins valoarea de un milliard de dolari.
Ultimele estimări dau pentru această
companie listată la Bursa de la new
York o valoare de peste 25 de miliarde
de dolari. Cum va schimba procesul de
digitalizare atitudinea antreprenorilor
și activitatea companiilor pe care 
le conduc?

Digitalizarea și evoluția extrem de rapidă a
tehnologiei influențează modele de
business curente. În prezent, valoarea,
activitatea și creșterea unei companii sunt
strâns legate de adaptabilitatea,
flexibilitatea și viteza de schimbare pe care
o deține. Este posibil ca perioada curentă să
avantajeze mai mult companiile mici care se
adaptează mult mai ușor unor tendințe
foarte dinamice de business, această
situație oferind curaj zonei de

antreprenoriat să se extindă cu repeziciune
și în România. De asemenea, această
dinamică constantă a pieței oferă
oportunități de dezvoltare majoră într-o
perioadă de timp mult mai scurtă unor
companii care vin cu soluții noi și curajoase
care pot avea un impact major în
necesitățile curente existente. O combinație
ideală între cost-efficiency-technology-
flexibility poate fi cheia succesului în
prezent.
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Contribuția economiei digitale la
formarea PIB-ului țării noastre
este estimată la 8,6% la nivelul
anului 2019. Aportul său poate
ajunge până la 16% dacă avem în
vedere digitalizarea din sectoare
precum agricultură sau sectorul
public. Care credeți că sunt
principalele obstacole în calea
procesului de digitalizare? 

Digitalizarea este în primul rând un
proces care are nevoie de
acceptanța domeniilor unde este
introdusă. Chiar dacă digitalizarea
aduce numeroase beneficii,
schimbările aduse pot fi primite cu
reticență deoarece, în multe
domenii, obișnuința, confortul și
rutina primează. De asemenea, de
multe ori conducerile diverselor
firme iau decizii de digitalizare fără
o analiză inițială detaliată care să
pună în evidență factorii
decizionali, dar și produsele sau
soluțiile afectate de aceste
proiecte. Pentru a avea succes cu
un proiect de digitalizare,
abordarea noastră la VALEO IT se
bazează pe un proces de “învățare”
a clientului, scopul acestuia fiind de
a explica beneficiile și avantajele
aduse de digitalizare, dar și de a
prezenta noul mod de lucru într-o
manieră “pozitivă”. 

Pandemia Covid-19 a schimbat
radical și rapid comportamentul
consumatorilor, iar o parte din
aceste noi obiceiuri vor rămâne
chiar și după trecerea perioadei
de mobilitate redusă, impusă de
actualul context. Printre cele
mai pregnante modificări de
comportament se remarcă
cumpărăturile online și
tranzacțiile fără numerar
(favorizând continuarea
expansiunii rapide a banking-
ului digital). Cum fructifică
companiile din industria IT&C
aceste oportunități ?

Există clar o tendință de a muta
multe operațiuni în digital, motivul
de bază fiind limitarea interacțiunii
directe pe perioada pandemiei. Din
perspectiva VALEO IT, avem
numeroase proiecte noi care
oglindesc acest trend de “remote-
work” și flexibilitate, pornind de la
soluții de tip Virtual Desktop
Infrastructure, portaluri moderne de
colaborare sau efectiv o “virtualizare
completă” a biroului. Echipele
noastre de experți sunt implicate în
numeroase proiecte de acest gen,
folosind tehnologii curente (DevOps
– Kubernetes, Terraform, Ansible;
Cloud – AWS, MS Azure; VMware –
Horizon View, Horizon Cloud),

scopul de bază este de a putea oferi
continuitate business-ului clienților
noștri într-un mediu digital flexibil,
modern, dar și plăcut de utilizat.

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

Familia ocupă cel mai important loc
în viața mea, și, chiar dacă joburile
ne ocupă destul de mult timp,
încercăm să profităm la maxim de
orice fereastră ce ni se oferă și o
folosim pentru pasiuni comune, cum
ar fi călătoritul. Pe lângă aceasta, mă
bucur că reușesc în continuare să am
numeroase activități muzicale, mai
ales cu formația mea de bază
JazzyBIT, unde reușim să ducem
compozițiile și albumele noastre în
toată lumea, începând din Europa,
până în America dar și în Asia.
Muzica pentru mine a ajuns să fie un
full-time job, dar în sensul bun al
cuvântului, deoarece o prestăm la
cel mai înalt nivel posibil împreună
cu cei 2 colegi ai mei. De asemenea,
partea artistică a vieții mele mă
ajută să fiu mult mai constructiv și
curajos pe domeniul managerial, dar
și zona IT mă învață cum să abordez
business-ul muzical într-un mod mult
mai organizat și profesionist.

Este posibil ca
perioada curentă să
avantajeze mai
mult companiile
mici care se
adapteaza mult mai
ușor unor tendințe
foarte dinamice de
business, această
situație oferind
curaj zonei de
antreprenoriat să
se extindă cu
repeziciune și în
România.

Avem o relație
partenerială foarte
bună cu
Universitatea
Politehnica din
Timișoara unde
derulăm împreună
proiecte de cercetare
din domeniul
Cyber-Security 
și Artificial-
Intelligence.
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Încrederea vine numai după
multă știință de carte și reușite
profesionale constante
Interviu cu Oana Anghel, Avocat Titular, Cabinet de Avocat Oana Anghel

Aveți o experiență de 15 de ani 
în avocatură. Cât de importantă 
este încrederea, credibilitatea și
notorietatea profesională pe care o
transmite avocatul clienților săi?

Experiența profesiei mi-a arătat că cei care
vin la avocat au nevoie, în primul rând, de o
persoană demnă de încredere, care să le
reprezinte atent interesele și să le rezolve
cu succes problemele. Credibilitatea este
crucială în această profesie. Nu poți
convinge clientul să îți urmeze sfaturile

juridice și, cu atât mai puțin o instanță de
judecată, că raționamentele tale sunt
corecte, atâta vreme cât nu transmiți
încredere. Iar încrederea vine numai după
multă știință de carte și reușite
profesionale constante. Cât privește
notorietatea profesională, aceasta apare în
mod firesc, după ani și ani de profesie
neîntreruptă, în care ai dovedit că o reușită
nu a fost o pură întâmplare, ea fiind urmată
de multe altele. Un client mulțumit
valorează mai mult decât o campanie
publicitară.

Ce reprezintă pentru dumneavoastră
profesia pe care o practicați şi care 
sunt valorile după care v-ați ghidat 
în exercitarea acesteia?

Profesia de avocat înseamnă enorm de mult
pentru mine, este cea căreia i-am acordat
timp, sănătate și tot pentru profesie am luat
din timpul meu și al familiei mele.
Avocatura nu este pentru cei care vor „să
ardă” etapele firești din parcursul acestei
profesii, ci pentru cei care își doresc să facă
mai întâi ceea ce trebuie, pentru ca mai
apoi să facă ceea ce vor. Și să cinstească
profesia în fiecare zi. Numai prin deplină
dedicare, ani neîntrerupți de muncă și
instruire continuă ajungi să te chemi avocat.
Valorile după care m-am ghidat întotdeauna
îmi sunt întipărite în minte: integritatea,
independența, loialitatea și, nu în ultimul
rând, înaltul caracter.

Aveți două sedii profesionale, 
unul la Brașov și unul în București. 
Cum au evoluat cerințele clienților 
și complexitatea dosarelor la care 
ați lucrat, în ultimii ani? 

Așa este, sunt membră a Baroului Brașov,
orașul natal, însă mutată fiind la București
de peste 10 ani, am deschis aici sediu
secundar, unde îmi desfășor activitatea
profesională. Sigur că am putut observa o
diferență însemnată între avocatura
practicată la început de drum în Brașov și
avocatura bucureșteană, care mi-a oferit
oportunitatea de a lua contact cu spețe
mult mai complexe și variate. Iar unele
dintre cele mai complexe spețe, din
perspectiva încărcăturii emoționale, poate o
să vă surprindă, au fost din sfera dreptului
familiei, când s-au disputat aspecte privind



27decembRie 2021  l

C
LU

B A
n

TREPREn
O

R

minorii celor despărțiți. Atunci când
un părinte responsabil este
împiedicat de celălalt părinte să
mențină legăturile firești cu copilul
său. Și când ajungi să constați că ți
se solicită nu doar sfaturi juridice, ci
și sfaturi de viață, spețele având un
impact major în viața celor implicați.
Am clienți care și-au scris povestea
vieții lor, publicând cărți despre
experiențele cumplite cauzate de
celălalt părinte. Așa am constatat o
dată în plus cât de important este
rolul nostru, al avocaților, când vine
vorba despre a gestiona un litigiu de
dreptul familiei și a încerca pe cât
posibil să îi determinăm pe părinți să
nu uite că cei mici au nevoie de
prezența activă a ambilor părinți,
pentru că numai așa ei se vor
dezvolta optim și vor avea sufletul
intact.

Ce obiective aveți pentru 
anul 2022? Ce arii de expertiză
intenționați să dezvoltați 
în perioada următoare?

În primul rând, să continui proiectele
la care lucrez cu aceeași dăruire și
aplecare. Nu spun nu niciunei
provocări profesionale care îmi
suscită interesul și sunt deschisă să
mă angajez în spețe complexe, chiar
din acelea cărora nu li se acordă
nicio șansă. Spun aceasta întrucât
cunosc sentimentul succesului unor
spețe față de care unii au privit cu
scepticism și care, în final, s-au
dovedit câștigătoare. Până la urmă,
contează enorm să crezi în ceea ce
faci.

Cât de mult a schimbat
tehnologia modul de lucru al
avocaților și comunicarea
acestora cu autoritățile 
și clienții?

Fără îndoială, tehnologia are astăzi
un cuvânt de spus în tot ceea ce
facem. Indiferent de domeniul de
activitate, tehnologia își face simțită
prezența făcând ca anumite lucruri
pe care odinioară le făceam prin

întâlniri în persoană, astăzi le putem
adresa prin mijloace electronice.
Ședințele, sursele de informații,
platformele de doctrină juridică,
portalul instanțelor de judecată,
site-urile ce deservesc comunitatea
avocaților și grupurile profesionale
de pe platformele de social media
sunt parte din viața noastră de zi de
zi. În ceea ce privește însă impactul
specific pe care îl are tehnologia în
activitatea avocaților, în felul în care
aceștia comunică cu autoritățile și cu
clienții, mai sunt încă multe de făcut.
Chestiunea ține mai mult de felul în
care fiecare dintre noi va parcurge
drumul de la modul tradițional de
lucru, un mod bazat pe procese

cognitive fizice (pe suport de hârtie),
la procesele cognitive nativ digitale.
Activitatea avocaților, modalitatea
de relaționare cu forurile
profesionale (barourile),
interacțiunea cu autoritățile,
comunicarea cu clienții, toate sunt
într-o permanentă evoluție și
căutare. Instrumentele de lucru în
format digital trebuie adaptate
specificului muncii avocaților, astfel
încât să putem fi în măsură să
identificăm într-un viitor nu foarte
îndepărtat linia fină la care
beneficiile tehnologiei se împletesc
cu acel obligatoriu ”personal touch”
pe care consider că avocatura îl va
avea întotdeauna. 

Nu spun nu
niciunei provocări
profesionale care
îmi suscită
interesul și sunt
deschisă să mă
angajez în spețe
complexe, chiar din
acelea cărora nu li
se acordă nicio
șansă. 



Sunt multe instanțe care nu stau
bine cu echipamentele IT&C 
și care duc lipsă de personal 
și de experți judiciari. În ce mod
contribuie aceste neajunsuri 
la finalizarea cu întârziere 
a proceselor?

Întârzierea soluționării proceselor nu
este doar efectul dotărilor
necorespunzătoare cu echipamente
IT, ci este consecința unui ansamblu
de factori mult mai complex, care
îmbină elemente ce țin de cultura
noastră națională, de modul în care
sunt administrate resursele (umane
și tehnice) în instanțele de judecată,
de nivelul de instruire al celor care
își desfășoară activitatea în aceste
entități, de accesul la informații și de
rapiditatea cu care acestea se mișcă.
Instanțele de judecată nu trebuie
privite ca niște entități insulare, ci
mai degrabă ca un subansamblu

într-un angrenaj mai mare, care este
sectorul public. 

Cum vedeți nivelul de
conștientizare/gradul de
cunoaștere a managerilor
români în privința regulilor 
și standardelor de compliance
(conformarea cu normele
legale)?

Rudimentar. Vedeți dumneavoastră,
dacă lăsăm deoparte acele foarte
puține excepții (de regulă provenind
din sectorul corporate) care înțeleg
și își asumă componenta de
conformitate din activitatea unei
companii, în rest putem considera că
oamenii de afaceri și, deopotrivă,
managerii nu prea sunt prieteni cu
aceste concepte. În Romania,
managerii sunt mai preocupați de
aspectul de legalitate decât de cel
de conformitate. Altfel spus,

preocupările managerilor din
România converg mai mult spre
respectarea prevederilor legale,
ceea ce conduce către o respectare
a legii în litera ei, pe când
conformitatea este mai mult o
chestiune care ține de respectarea
legii în spiritul ei. În multe societăți,
respectarea legalității este o
chestiune a departamentului juridic,
pe când conformitatea este mai
mult o chestiune de cultură
organizațională care privește
absolut toate componentele de
business și pe toți angajații. 

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

Poate vă va surprinde punctul meu
de vedere, însă personal consider că
stimularea mediului de afaceri nu
este nicidecum misiunea
autorităților statului. Statul ar trebui
să fie doar un ”compartiment”
suport pentru mediul de afaceri și
un garant al faptului că legea se
aplică ferm, clar și nepărtinitor.
Problema legată de acest subiect nu
este neapărat doar a funcționarilor
publici. Personal nu consider că se
încearcă în mod deliberat timorarea
mediului de business de către
funcționarii publici, ci aș vedea mai
mult o culpă comună atât a
funcționarilor publici care nu
reușesc să înțeleagă mediul de
business, cât și a managerilor și
antreprenorilor care, de cele mai
multe ori, consideră că aspectele
legale nu sunt ale lor, ci mai degrabă
ale contabilului sau ale consilierului
juridic al firmei. Ne întoarcem,
așadar, iarăși la diferența dintre
legalitate și conformitate și spun că
nu este suficient doar să citim legea
și să respectăm litera ei, ci este
imperios necesar să o înțelegem și
să trăim în spiritul ei. 

Consider că
stimularea
mediului de afaceri
nu este nicidecum
misiunea
autorităților
statului. Statul ar
trebui să fie doar
un ”compartiment”
suport pentru
mediul de afaceri 
și un garant al
faptului că legea se
aplică ferm, clar și
nepărtinitor. 
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Andrei Cârcu, GM Arggo: 
Ce ne diferențiază în primul rând 
sunt oamenii
Am stat de vorbă cu Andrei Cârcu, Director General în cadrul companiei Arggo,
una din cele mai importante companii din România care creează soluții software
de business și furnizează servicii de consultanță. Despre povestea Arggo,
planurile ambițioase pentru următorii ani și despre ce îi diferențiază de
competitori, aflați din cele ce urmează.

Care este povestea Arggo, 
cum a luat naștere compania?

Arggo și-a început activitatea în 2014,
pornind de la un grup de oameni care au
crezut că se poate face business și altfel. Cu
toții lucram într-o mare companie
românească de IT care se pregătea să intre
în faliment. O parte din oameni au plecat
din țară, alții au acceptat oferte inferioare
pentru că trebuiau să se întrețină, eu
împreună cu 13 colegi am decis să ne
asumăm riscul de a încerca de la 0.

De ce ați ales acest domeniu 
de activitate?

Pentru că îți oferă posibilitatea de a vedea
într-un termen scurt business-uri atât de
diferite și astfel poți să îți dezvolți foarte
ușor gândirea. Mai departe poți să îți
folosești experiența acumulată pentru a
veni cu soluții și mai relevante pentru
clienții tăi, în final având satisfacția că există
companii de la foarte mici la foarte mari
care își desfășoară întreaga activitate pe
baza fluxurilor de lucru gândite de tine.

Ce obiective ați avut în momentul
demarării activității?

Obiectivul imediat a fost acela de a ne
susține clienții cu care colaboram deja de
mai mulți ani, care se bazau pe noi în
continuarea activității lor și pe care nu
puteam să-i dezamăgim. După această
perioadă de stabilizare am început să ne
facem planurile de extindere, să creștem

echipele și să găsim soluțiile
complementare pe care să le oferim
clienților noștri.

Care au fost riscurile asumate 
de la început?

Cel mai mare risc asumat a fost chiar
înființarea companiei. Am subestimat puțin
reticența companiilor de a semna contracte
cu o companie nou înființată, chiar dacă la
nivel personal ne cunoșteau de ani de zile.
Am bătut însă țara în lung și în lat, am
vizitat fiecare client și i-am convins că
intențiile noastre sunt serioase.

Ce vă diferențiază de competitori?
Cum apreciați competiția/concurența
în sectorul de piață în care vă
desfășurați activitatea?

Ce ne diferențiază în primul rând sunt
oamenii. În momentul acesta după cum
bine știm cu toții există un deficit
semnificativ de resurse calificate în
domeniul IT. Chiar și din cei existenți,
majoritatea lucrează în zona de outsourcing
pentru companii străine. Astfel, cel mai
important lucru pentru fiecare companie
din domeniul IT este să atragă și să-și
păstreze oamenii buni. Concurența cred că
este benefică în orice domeniu fiindcă ne
ajută să vrem să fim mai buni în fiecare zi.
Clienți există pentru toată lumea, singurul
diferențiator cred că este acela că, dacă ești
în top, poți alege proiectele pe care vrei să
le faci și în condițiile corecte pentru toată
lumea, atât de timp, cât și financiare.

Povestiți-ne  despre produsele 
și serviciile oferite de Arggo. 
Pe care mizați în următorii ani?

Activitatea Arggo a pornit de la
implementarea de soluții de tip ERP
(Enterprise Resource Planning) unde încă
din primul an de activitate am atins nivelul
de parteneriat Gold în relația cu Microsoft.
Ce însemnă o implementare de acest gen?
Înseamnă că în funcție de nevoile clientului
noi venim și analizăm activitatea companiei
și toate fluxurile de lucru existente, venim
cu propuneri de îmbunătățire și
implementăm și soluția ERP potrivită pentru
a obține rezultatele dorite de client.
Văzând că unele din fluxurile clienților nu
sunt neapărat necesare a fi integrate direct
în ERP am pornit acum 4 ani dezvoltarea
Timeqode, platforma proprie low-code de
dezvoltare de aplicații. Scopul ei este pe de
o parte în a ne ajuta să construim aplicații
friendly disponibile pe orice device, iar pe
de altă parte să le oferim clienților noștri
posibilitatea de a-și dezvolta și ei singuri
aplicații in-house.

Intenționați  să vă extindeți rețeaua 
de produse și servicii? Dacă da, de ce,
dacă nu doriți să faceți acest lucru, 
de ce?

În domeniul IT nu cred că poți să te
mulțumești niciodată cu ce faci în
momentul actual. Planul nostru pentru anul
viitor este ca din experiența acumulată de-a
lungul timpului în proiectele noastre de
implementare să construim produse de sine
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stătătoare în platforma Timeqode. Astfel
vom putea să le oferim la un preț
competitiv clienților care poate în
momentul de față nu își permit o
implementare personalizată a fluxurilor lor
de lucru. În același timp țintim să ne
extindem și rețeaua de parteneri cu această
ocazie astfel încât produsele noastre să
poată ajunge la cât mai mulți clienți.

Ce ne puteți spune despre portofoliul
de clienți al companiei?

Clienții noștri sunt în proporție de 99% din
sectorul privat. În acest moment avem

peste 150 de clienți activi din industrii
foarte diverse, predominant în zona de
distribuție, servicii, producție și retail.

Cum percepeți apetitul către
digitalizare/automatizare în aceste
vremuri tumultoase marcate de
pandemie?

Apetitul a crescut forțat în perioada
pandemiei. Însă, digitalizarea nu se poate
realiza peste noapte dacă nu ai făcut niște
pași în prealabil. Clienții care aveau deja un
plan în acest sens doar l-au accelerat și l-au
putut implementa. Cei care vedeau

digitalizarea ca pe ceva pe termen lung au
început să facă pași mărunți, însă fără o
fundație solidă nu au putut să își digitalizeze
tot ce și-ar fi dorit.

Digitalizarea este un proces continuu
sau ceva ce odată făcut, beneficiezi
pentru totdeauna?

Digitalizarea trebuie să țină pasul întotdeauna
cu dezvoltarea companiei, nu trebuie văzută
ca pe un proiect cu un început și un sfârșit.
Într-adevăr, efortul inițial este mai mare,
însă apoi întreținerea și actualizarea
fluxurilor de lucru trebuie să intre în
activitatea curentă a oricărei companii,
drept dovadă unele aleg să înființeze
departamente speciale pentru acest lucru.

Ce industrie/domeniu/sector din
România considerați că are nevoie
urgent de digitalizarea proceselor?

Toate companiile au nevoie de digitalizare
în condițiile de astăzi. Cel mai important
cred că rămâne sectorul public, care are de
recuperat zeci de ani de lipsă de investiții în
zona aceasta. Din zona privată aș menționa
ca exemplu sectorul de construcții, care ar
trebui să contribuie foarte mult în
investițiile publice în următorii ani.

Cum vedeți digitalizarea administrației
publice în România? Apreciați procesul
de digitalizare al AnAF? 
(SAF-T, e-factura)

Orice digitalizare în interfața cu autoritățile
statului cred că este binevenită și susținută
de mediul de afaceri chiar dacă inițial
implică niște costuri adiționale pentru
companii. Cel mai important va fi modul în
care autoritățile vor reuși să interpreteze
corect volumul uriaș de informații noi pe
care le vor primi, atât din punct de vedere
tehnic unde au fost atâtea probleme la
cardul de sănătate de exemplu, cât și din
punct de vedere calitativ al interpretării
informațiilor primite.

Pentru antreprenorii care nu au
tangență cu zona digitală, deși sunt
experți în domeniul lor, cum îi puteți
convinge de beneficiile digitalizării
proceselor lor de lucru?
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Cea mai simplă variantă de convingere 
și de fapt metoda prin care începem
majoritatea proceselor de digitalizare este
un „Proof of concept”. Asta înseamnă că
luăm un flux cât mai simplu din cadrul
companiei, îl digitalizăm, îl punem în
producție și de acolo beneficiile încep să se
vadă de la sine.

Presupunând că ați aplica soluțiile
Arggo pe toate industriile existente 
din România, cum s-ar diferenția față 
de o țară care are aproximativ aceeași
populație sau chiar mai mică, 
cum este cazul Belgiei sau Greciei?

Soluțiile noastre nu se diferențiază în funcție
de țară, ele fiind implementate în acest
moment și în alte țări, de cele mai multe ori
în cadrul unor multinaționale în care am
avut întâi posibilitatea de a implementa
inițial în România.

Considerați că digitalizarea favorizează
crearea sau pierderea anumitor job-uri?

Digitalizarea prespune o transformare a job-
urilor astfel încât cu timpul task-urile
repetitive să dispară, iar angajații, de la cel
mai mic și până la cel mai mare nivel, să se
poată concentra pe task-urile care aduc cu
adevărat un plus de valoare companiei. În
același timp există suficiente domenii în care
există o lipsă acută de forță de muncă, astfel
încât digitalizarea ar trebui concentrată cu
prioritate în domeniile în care ar putea
compensa parțial și lipsa de personal.

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

Cea mai mare provocare rămâne pandemia
și efectele pe care aceasta le are asupra
mentalului fiecăruia în primul rând. Chiar
dacă eram o companie digitalizată încă
dinainte de pandemie și nu am fost afectați
din acest punct de vedere, partea de
interacțiune umană sau mai degrabă lipsa ei
în anumite momente încă reprezintă un
challenge. Sperăm ca lucrurile să se
normalizeze pe cât posibil anul viitor și să
ajungem la un mod de lucru hibrid pe
termen lung care să împace viața personală
cu cea de birou.
A doua mare provocare este legată de acest
termen de digitalizare pe care toată lumea îl
aude aproape în fiecare zi dar nu știe exact
ce înseamnă. Este un teritoriu necunoscut
pentru mulți dintre clienți, și atunci trebuie
să le explicăm cu foarte mare atenție ce
înseamnă procesul de digitalizare, ce riscuri
există și cel mai important, că el nu poate
avea loc fără implicarea activă a resurselor
interne. Mulți nu înțeleg acest lucru și se
așteaptă ca digitalizarea să aibă loc peste
noapte în urma implementării plătite unui
furnizor.

Cum încheie Arggo acest an din punct
de vedere financiar?

Anul acesta ne vom păstra tendința din anii
anteriori de a crește organic cu 20-25%,
urmând să depășim 4 milioane de Euro ca
cifră de afaceri.

Care sunt responsabilitățile 
pe care un bun GM trebuie să le aibă
mereu în vedere?

Cea mai importantă lecție pe care am
învățat-o este că un GM nu poate să le facă
singur pe toate. Trebuie să găsească
persoanele potrivite în cadrul companiei cu
care să împartă responsabilitățile. Pe de o
parte va avea astfel mai mult timp să se
concentreze pe dezvoltarea companiei și în
același timp va oferi posibilitatea și altor
oameni de a avansa și de a putea prelua un
rol cu responsabilități mai mari.

Dacă ați avea ocazia de a începe totul
de la zero, ce ați face diferit?

Nu aș face nimic diferit, deoarece toate
greșelile pe care le faci pe parcurs te ajută
să devii mai bun. Ca și în viață, indiferent
cine și cât te sfătuiește, sunt lucruri pe care
trebuie să le trăiești pe propria piele ca să le
înveți cu adevărat.

Care au fost/sunt modelele
dumneavoastră de antreprenori 
din România și din străinătate?

Nu pot să spun că am un model anume.
Admir mulți dintre antreprenorii români și
mă bucur că în ultimii ani apar tot mai des
povești de succes din care putem să ne
inspirăm. Încerc să preiau orice idee bună
văd însă cred că fiecare dintre noi este unic
și astfel trebuie să ne găsim propriul stil,
neexistând o rețetă unică pentru succes.

Ce sfaturi aveți pentru antreprenorii
aflați la început de drum?

În primul rând să creadă cu adevărat în
ideea lor de business. Să-și găsească
segmentul lor de piață și să înceapă cu un
“minimum viable product”. De multe ori nu
realizăm că poate ideea noastră poate
părea în teorie foarte bună, însă singurul
care poate da un verdict și care ne poate
ajuta să îmbunătățim un produs sau serviciu
este clientul. Să își contureze întotdeauna
un plan de afaceri față de care să facă
periodic o comparație, să muncească 
cât mai mult în primii ani și să nu renunțe
la principii pentru niște câștiguri pe 

termen scurt.
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Suntem un brand 
care inspiră încredere
Interviu cu Heléna Fakó, Fondator, Nolia Shop & Academy

De unde pasiunea pentru manichiură 
și industria de beauty?

Din copilărie am avut o pasiune pentru
frumos. Din adolescență mi-am îngrijit
singură manichiura. Mă ocupam și de
manichiura prietenelor și a membrelor
familiei mele. Atunci am considerat-o o
joacă, nicio secundă nu m-am gândit că
dintr-o pasiune infantilă se poate clădi o
afacere care să îmi aducă atâtea satisfacții,
însă soarta a făcut în așa fel încât am
îmbrățișat această pasiune și am crescut pas
cu pas, de la meseria de tehnician de unghii
la trainer, ca mai apoi să înființez brandul
Nolia Shop & Academy.

Ați fondat nolia în anul 2014. Care sunt
atuurile dumneavoastră într-o piață cu
un grad ridicat de competitivitate?

Consider că atuul meu este faptul că am
parcurs treptat fiecare etapă, am construit
totul încet și cu încredere. Am ales
produsele cu foarte mare atenție, lucru pe
care îl fac personal și în momentul de față.
Înțelegerea pe care o am față de lucrătorii
din acest domeniu cred că este totuși cel
mai mare atuu pe care îl dețin, empatizez și
rezonez 100% cu nevoile manichiuristei și
pot nu doar să anticipez ce fel de produse îi
lipsesc ci am posibilitatea chiar să creez
produse care știu că îi vor ușura munca de zi
cu zi. În plus consider că suntem un brand
care inspiră încredere, care oferă produse și
servicii de calitate și mai mult decât atât
sunt mereu în pas cu tendințele în domeniu.

Brandul companiei a fost construit în jurul
conceptului “Shop & Academy”. Care sunt
cele mai mari provocări în industria în care
activați, la finalul anului 2021?

Shop & Academy, într-adevăr l-am conceput
astfel deoarece nu putem să oferim produse
fără tehnică sau tehnică fără produse,
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așadar am gândit că brandul de
produse să aibă integrată și partea
de cursuri online și offline, prin
trainerii noștri. Pe lângă produse
oferim și cursuri de calificare și
specializare în cadrul academiei, ca
și concept, trainerii noștri având
sedii în diferite orașe din România și
nu numai. Dificultățile noastre sunt
chiar cele produse de situația
actuală impusă de COVID19, în rest
produsele și cursurile online, pe care
le lansăm la începutul anului 2022,
care ne așteptăm să aibă un real
succes și sperăm să lansăm cât mai
multe cursuri online și în anii
următori.

Cum apreciați felul în care 
se îngrĳesc româncele 
în viaţa de zi cu zi?

Româncele sunt femei frumoase,
îngrijite, atente la detalii și care pun
preț pe calitatea serviciilor de care
beneficiază. În comparație cu alte
țări observ că româncele sunt în top
în ceea ce privește serviciile de
înfrumusețare la care apelează.

Cum vă daţi seama ce îşi doreşte
o clientă, ce i se potriveşte 
mai bine?

Dacă vine vorba de clienta mea, în
calitate de manichiuristă, cred că
atenția pe care i-o acord. Ascult și
urmăresc stilul persoanei din fața
mea și pot să îi recomand ceva ce
știu că i s-ar potrivi. 
Dacă ne referim la clienții Nolia, ei
bine aici deja lucrurile sunt mult mai
complexe, însă și diversitatea
produselor este pe măsură, în
momentul de față avem în
portofoliu produse potrivite oricărui
tehnician, indiferent de preferințe.

Care sunt tendinţele acestor ani
în manichiură și pedichiură?

În ultimii ani tendințele în această
industrie se îndreaptă către
naturalețe, unghiile sunt tot mai
subțiri, cu aspect mai delicat și
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natural, se poartă culorile uni, designurile
minimaliste, accesoriile geometrice. Vremea
picturilor elaborate, care de altfel sunt
superbe și extrem de greu de realizat, au
ieșit din tendințe, manichiurile simple,
formele naturale, ovale, rotunde sau
migdalate sunt cele mai cerute.

Există site-urile www.noliashop.com
și noliashop.ro, unde se pot comanda și
cumpăra produsele dumneavoastră. 
Cu ce furnizori colaborați?

Într-adevăr, există 2 site-uri, primul pentru
comenzile internaționale, iar cel de-al
doilea pentru comenzile naționale. Brandul
Nolia este un brand compact, cu capital
100% românesc, furnizorii cu care lucrăm
sunt din toată lumea, toți creează produse
conform cerințelor noastre, și anume
produse calitative la un preț corect. Înainte

ca un produs să facă parte din portofoliul
nostru trebuie să treacă de testul
inginerului chimist, apoi testul meu în
calitate de tehnician și bineînțeles testul
colegelor care ne sunt alături în dezvoltarea
și testarea produselor. Acest proces
durează uneori de la câteva luni la ani, însă
numai așa suntem în măsură să oferim cele
mai calitative produse.

Care sunt cele mai solicitate
echipamente și produse? 
În cât timp primește clienta 
obiectul solicitat?

Toate produsele noastre sunt solicitate,
fiind o industrie cu produse consumabile
există cicluri de consum pentru fiecare
categorie de produs. Ca exemplu, bazele,
topurile, gelurile de construcție, pilele,
șabloanele și soluțiile sunt cele mai frecvent

vândute, la care adăugăm bineînțeles
culorile și nail-art (artă pe unghii), unde
diversitatea este foarte mare.

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

Planurile noastre sunt îndrăznețe, aș putea
spune, avem câteva idei de produse noi care
să scurteze și să ușureze munca de salon a
clientelor noastre, dar până atunci ne
concentrăm să oferim o diversitate și mai
mare pe categoriile de produse pe care le
avem deja în portofoliu. În plus, ne
concentrăm să ajungem la cliente care nu ne-
au oferit încă o șansă să le convingem de
calitatea produselor noastre. Statele mai
dezvoltate nu sunt neapărat mai evoluate
decât România pe această nișă, doar

În ultimii ani
tendințele în
această industrie 
se îndreaptă către
naturalețe, unghiile
sunt tot mai subțiri,
cu aspect mai
delicat și natural, 
se poartă culorile
uni, designurile
minimaliste,
accesoriile
geometrice.
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posibilitățile financiare sunt mai mari,
însă ca număr de manichiuriste în
raport cu numărul de locuitori,
România este în top 5 în Europa.

Ați dezvoltat Academia nolia, 
oferind cursuri de pregătire
profesională. Cum decurge
acest proiect? Ce traineri aveți?

Trainerii pe care îi avem acum sunt
alături de noi de câțiva ani. În 2022
plănuim să ne concentrăm și mai
mult pe partea de traineri, căutăm
să instruim traineri noi și să ne
extindem în cât mai multe orașe.
Planul nostru pe termen lung este să
avem câte un trainer în majoritatea
orașelor/județelor din România, și
chiar și în străinatate. Este un proces
lung, care implică multă muncă din
partea mea, însă îmi doresc foarte
mult ca acest proiect să prindă viață
în cel mai scurt timp. În plus, am
început dezvoltarea academiei
online pe noliaacademy.ro și sperăm
să fie un succes.

Care au fost principalele lecții 
de business învățate în această
perioadă de pandemie?

Cea mai importantă lecție a fost să
nu vindem când nu exista cerere,
când saloanele au fost închise, am

ales să nu facem reduceri sau
campanii plătite, considerând că ar fi
inutile, nefiind cerere. În schimb, am
investit în campanii de informare și
dezvoltare pe mai multe domenii,
cum ar fi marketing, contabilitate,
dezvoltare personală și pot să spun
că materialele pregătite au avut un
real succes.

Oradea este un model de
dezvoltare economică pentru
celelalte orașe mari ale țării.
Cum a influențat creșterea
economică a regiunii activitatea
companiei dumneavoastră?

Consider că orașul în care avem
sediul nu are legătură cu afacerea
noastră. Da, sunt mândră de orașul
meu și de dezvoltarea lui în ultimii
ani, însă în raport cu Nolia nu cred
că ne-a adus vreun beneficiu. 

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

O întrebare provocatoare. Este destul
de greu, am pornit afacerea în urmă
cu 7 ani, singură, ulterior mi s-au
alăturat oameni în care îmi pun
mare bază, printre care membrii ai

familiei mele, plus angajați mai noi.
Acum suntem 15 persoane salariate,
la care se adaugă 25 de colaboratori
în cadrul academiei, plus alți 10-12
colaboratori care prestează servicii
pentru noi. Am ajuns să lucrăm
foarte mult, au fost momente când
am simțit că nu mai pot, însă am
căutat mereu soluții, am căutat
mereu să găsesc și momente de
relaxare, să ies din rutină. Uneori am
reușit, alteori nu, au fost momente de
stres, momente de euforie, dar cred
că, la urmă, despre asta este vorba
în antrepre noriat, să le trăiești pe
toate așa cum vin.
Cea mai mare bucurie mi-o aduc
fără doar și poate copiii mei, deși au
fost și mai sunt momente când
poate îi neglijez din cauza
programului încărcat, în rest citesc
și mă dezvolt constant, lucrez la
mine, pe partea personală foarte
mult, să devin cea mai bună
versiune a mea. De când fac asta
simt că și lucrurile în viața mea
încep să se așeze mai frumos și
parcă mai ușor, sunt mai
concentrată și îmi este mai facil să
îmi mut atenția între viața
personală și cea profesională. Ca
pasiuni îmi place mult să călătoresc,
și bineînțeles că și jobul pe care îl
am este una dintre marile mele
pasiuni.

Româncele sunt în
top în ceea ce
privește serviciile
de înfrumusețare
la care apelează.
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Instituţia notarului beneficiază 
de încredere sporită în ultimii ani
Interviu cu Roxana BARBU, Notar Public Fondator, 
Societatea Profesională Notarială “BARBU ȘI ASOCIAȚII”

Când v-aţi decis să deveniţi notar
public? Cum a fost începutul 
carierei dumneavoastră? 

În primul rând, aș dori să vă mulțumesc
pentru oportunitatea de a da acest interviu,
prin intermediul căruia pot oferi informații
utile în legătură cu ceea ce semnifică și
implică profesia de notar public și serviciile
notariale. 
Din primii ani de liceu, mi-am dorit să urmez
Facultatea de Drept. Nu neapărat să devin
notar, motiv pentru care, în primii ani după
absolvirea facultății, am fost avocat. Pe
parcursul anilor, mi-am dat seama că
profesia care mi se potrivește este cea de
notar, că am calitățile necesare pentru a
urma această carieră: organizare, disciplină,
rigoare, obiectivitate și nu în ultimul rând,
empatie și răbdare, care sunt extrem de
importante în profesia noastră.
Începutul a fost anevoios. Fiind avocat
definitiv, am intrat în profesie ca notar
definitiv, nu am trecut prin etapa 
de “notar stagiar” și a trebuit să învăț 
“din mers”. 

Societatea Profesională notarială
“Barbu și Asociații” colaborează
constant cu societăţi de avocatură,
traducători, experţi autorizaţi, instituţii
bancare, precum şi cu alte organe a
căror activitate este legată de serviciul
notarial propriu-zis. Cât de importante
sunt aceste parteneriate pentru
asigurarea unor servicii de calitate?

Consider că activitatea desfășurată de noi,
notarii publici, nu poate exista independent
de alte profesii liberale sau instituții bancare,
astfel încât, pentru a oferi soluții cât mai
apropiate de ceea ce îşi doresc solicitanţii
serviciilor notariale, este necesară
colaborarea atât cu persoane din sfera
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domeniului juridic, cât și cu cele din
afara acestuia, care interferează cu
ramura notarială. Nu putem să
desfăşurăm o activitate, care să fie
caracterizată prin disponibilitate,
eficacitate și celeritate, fără a colabora
şi cu alte profesii aflate în strânsă
legătură cu notariatul. 
O relație profesională foarte bine
consolidată cu un traducător autorizat
este o necesitate. Când vorbim despre
acte bilingve sau când semnatarii nu
stăpânesc limba romană, prezenţa
unui traducător/interpret autorizat de
Ministerul Justiţiei este obligatorie. Cu
ajutorul acestuia, părţii îi este explicat
actul şi consecinţele juridice ale
acestuia iar notarul se asigură că
aceasta a înţeles conţinutul
documentului şi semnează în deplină
siguranţă. 
ţinând cont de frecvenţa
modificărilor legislative, de creşterea
volumului muncii și a timpului
necesar pregătirii unui act notarial,
pentru a veni în ajutorul persoanelor
care ne solicită serviciile, e
importantă colaborarea notarilor cu
avocaţi, executori judecătorești sau
lichidatori judiciari.
Avocaţii ne sprijină în constituirea
dosarului necesar autentificării unui
act complex, obţin şi se ocupă de
verificările preliminare ale
documentelor, acordă consultanţă
clienţilor în diverse domenii, care nu
ţin de activitatea notarială, iar noi ne
ocupăm de verificarea actelor de
proprietate, a mandatelor, a
sarcinilor care grevează bunurile. 
Colaborarea cu instituţiile bancare
este limitată la situaţiile în care
clienţii solicită credite, garantate cu
proprietăţi imobiliare. Pentru
întocmirea actelor, este esenţial să
cunoaştem cerinţele băncilor, care
este termenul de debursare a
creditelor, pentru a nu exista
întârzieri în transferul banilor către
beneficiari.

Sfera de competență a notarului
a fost considerabil lărgită de 
noul Cod Civil. notarul este
prezent în toate momentele vieții

cetățeanului: începând cu
nașterea  (recunoașterea unui
copil se poate face prin act
notarial), continuând cu copilăria
(actele minorului), aspecte ale
vieții majorului (convenții
matrimoniale, logodna,
cumpărarea unui imobil, diverse
contracte, divorțul) și în final
succesiunea. Care sunt serviciile 
cele mai solicitate de către
companii și de persoanele fizice?

Notarii publici sunt prezenți în mod
activ în viața cetățenilor. Prin
intermediul nostru, se transmit
„averile” din generație în generație,
se transmit drepturile asupra
bunurilor imobile, se desfiinţează
căsătoriile, soţii încheie convenţii
matrimoniale, părinții își exprimă
consimțământul cu privire la
plecarea minorilor în străinătate,
astfel încât avem o plajă vastă de
acte, prin intermediul cărora se

asigură funcţionarea circuitului civil.
Efervescenţa pieţei imobiliare din
ultima perioadă, s-a materializat
prin creșterea tranzacţiilor și,
implicit, a activităţii noastre. Pe
primul loc se află solicitările privind
autentificarea contractelor de
vânzare, urmate de dezbaterea
procedurilor succesorale și
declaraţiile prin care părinţii îşi
exprimă acordul pentru plecarea
minorilor în străinătate (cele din
urmă s-au mai redus în perioada
pandemiei).

Prin natura muncii lor, notarii 
ţin registre de importanţă
naţională, luptă împotriva
spălării banilor, colectează
impozite pentru tranzacţiile pe
care le acompaniază, contribuie
activ la fundamentarea
proceselor de legiferare şi previn
conflictele, degrevând în acest
fel instanţele. Cum percepeţi
încrederea cetățenilor, a
companiilor și a instituțiilor 
din țara noastră în instituţia
notarului?

Susțin cu toată convingerea și
satisfacţia că instituţia notarului
beneficiază de încredere sporită în
ultimii ani. 
Cetăţenii sunt tot mai încrezători în
activitatea pe care o întreprindem,
ajungând să ne solicite opinii în
legătură cu tot mai multe aspecte
ale vieții lor, creându-se o strânsă
conexiune între notari și clienți,
aceștia urmându-ne sfaturile
îndeaproape. Drept urmare, avem
datoria de a fi în permanență
conectați la schimbările pe care le
aduc vremurile, pentru a oferi cele
mai fiabile soluții solicitanţilor
serviciilor notariale. 
Astăzi, notarii au posibilitatea și
chiar obligaţia de a efectua
numeroase verificări preliminare
semnării unui act, urmărind
interesul tuturor părţilor implicate
și siguranţa circuitului juridic civil.
Obţinem extrase de carte funciară
pentru a verifica situaţia juridică a

Profesia de notar
public presupune,
prin excelență,
rigoare și
disciplină, calităţi
impuse și de GDPR
în prelucrarea
datelor cu caracter
personal. 
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unui imobil, extrase din Registrul
Comerţului, pentru a verifica situaţia unei
companii, verificăm autenticitatea cărţilor
de identitate în baza de date a Direcţiei de
Evidenţă a Persoanelor, regimul
matrimonial al părţilor, dacă procurile
utilizate la autentificarea actelor nu au fost
revocate, verificăm actele de proprietate în
arhiva notarilor  care le-au instrumentat. 
Notarul este imparţial. El trebuie să
procedeze conform dorinţelor fiecărei părţi
și, în același timp, să respecte legea și
principiile de drept și să se asigure că actul
întocmit de el va putea fi folosit peste ani,
fără a fi susceptibil de interpretare. El are
datoria de a consilia și oferi protecţie
juridică tuturor părţilor, trebuie să intuiască
scopul real urmărit de acestea, pentru a
preîntâmpina un eventual litigiu.

Cum apreciaţi actualul nivel 
al onorariilor notariale? 

Profesia de notar public se bazează pe
concurență loială. Onorariile minimale sunt
stabilite prin Ordinul ministrului justiției și,
desigur, fiecare coleg notar este în măsură
să-și aprecieze munca și, în funcție de
această apreciere, să stabilească onorariul
pentru fiecare act. 
Sumele de bani încasate de notarii publici
pentru procedurile complexe și pentru
tranzacţiile imobiliare reprezintă atât
onorarii notariale, cât și taxe pentru
înregistrarea în cartea funciară și impozite
datorate de vânzătorii persoane fizice,
ultimele două reprezentând venit la bugetul
statului.
Notarii publici pot răspunde disciplinar,
penal și civil pentru actele pe care le
instrumentează. Aceștia au obligaţia de a
desluşi raporturile juridice dintre părţi, de a
se asigura că actele nu conțin clauze care să
le afecteze valabilitatea, de a identifica
semnatarii, de a face verificări minuțioase
ale actelor, de a obține documente de la
diverse autorități (ANAF, Direcția de
Impozite și Taxe Locale, OCPI, Oficiul
Registrului Comerţului etc.) și, ulterior
semnării, de a efectua înregistrări ale
actelor instrumentate și de a colecta și vira
statului, la termene fixe, taxele încasate
pentru acesta. În ultimii ani, timpul necesar
pregătirii unui act s-a majorat simțitor, de la
câteva ore, la câteva zile. Pentru a reuși să-



41decembRie 2021  l

C
LU

B A
n

TREPREn
O

R

și exercite atribuţiile în mod corect,
cu operativitate, să asigure clienţilor
un serviciu de calitate, un act sigur,
notarul public are nevoie să
investească în logistică și în personal
auxiliar suficient numeric și bine
pregătit.
Aparent, profesia de notar este una
foarte comodă. Pentru clienţi, este
important ca totul să decurgă rapid,
să nu stea prea mult la notar. Mulţi
dintre ei se opresc la notar în drum
spre sau de la aeroport, indiferent
dacă este vorba despre o declaraţie
sau despre o tranzacţie complexă.
Timpul lor este limitat. Ei nu
realizează dacă actul este corect
întocmit, ei nu-și dau seama nici de
munca, timpul și efortul care stau în
spatele unui act bine instrumentat.
Aceasta este menirea noastră, să ne
asigurăm de acurateţea și
legalitatea actului, de faptul că
acesta cuprinde înţelegerea fidelă a
părţilor și, în același timp, să fim
operativi. 

Ce măsuri ați luat pentru a 
vă conforma la rigorile GDPR?

Pentru a ne putea conforma
rigorilor Regulamentului (UE)
2016/679 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind
protecția datelor), cunoscut ca
GDPR, Uniunea Națională a
Notarilor Publici ne-a transmis un
manual de lucru.
Profesia de notar public presupune,
prin excelență, rigoare și disciplină,
calităţi impuse și de GDPR în
prelucrarea datelor cu caracter
personal. 
În cadrul biroului notarial, am
adoptat măsuri tehnice și
organizatorice interne, pentru a
asigura protecţia cât mai eficientă a
datelor cu caracter personal.
Printre aceste măsuri se numără o
bună securitate informatică, fiecare

angajat utilizând câte un calculator,
cu parolă proprie și utilizarea unor
adrese de e-mail securizate.
Camerele Notarilor Publici au
asigurat fiecărui notar public o
adresă de e-mail securizată,
întreaga corespondență dintre
notarii publici și Camere sau
entitățile aflate sub autoritatea
Uniunii Naționale a Notarilor Publici
(înregistrarea și verificarea
procurilor, înregistrarea cauzelor
succesorale, a declarațiilor date în
cursul dezbaterii procedurilor
succesorale, înregistrarea donațiilor
și a testamentelor și revocarea
acestora, comunicări și informări
adresate notarilor, etc.) derulându-
se prin intermediul acestor adrese
de e-mail pentru a limita
posibilitatea terților de a intra în
posesia datelor comunicate.
Documentele copiate sau
imprimate, care conţin date cu
caracter personal și nu urmează să
fie arhivate, sunt distruse iar actele
sunt păstrate în locuri sigure,
pentru ca datele conţinute să nu
ajungă la cunoștinţa terților.
Fiecărui client care semnează un
act la biroul notarial, i se solicită
consimțământul informat și liber
pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal.

Sunt justificate temerile
cumparătorilor care
achiziționează de la dezvoltatori
imobile care sunt grevate
de ipotecă?

Promitenţii cumpărători și
cumpărătorii care semnează cu
dezvoltatorii imobiliari precontracte
de vânzare cumparare, respectiv
contracte de vânzare, nu trebuie să
se îngrijoreze de faptul că imobilul
pe care-l cumpără este grevat de
una sau mai multe ipoteci în
favoarea unor instituții de credit. 
Din contră, existenţa unei ipoteci
reprezintă o garanţie a faptului că
situaţia juridică a imobilului e clară,
deoarece instituţia de creditare a
efectuat verificări înainte de

acordarea creditului către
dezvoltator.
Este uzual ca dezvoltatorii să
acceseze credite în vederea
construirii imobilelor, care sunt
garantate cu terenul pe care se
construiește, iar după edificarea
construcţiei și întabularea acesteia
în cartea funciară, ipoteca se extinde
și asupra construcţiei. În cartea
funciară a fiecărui
apartament/boxă/loc de parcare, va
fi înscrisă ipoteca pentru întreaga
sumă contractată de către
dezvoltator, aceasta putând fi de
ordinul milioanelor de lei. La
semnarea precontractului de vânzare
cumpărare și, ulterior, la semnarea
contractului de vânzare, creditorul
eliberează o adresă, prin care își
exprimă acordul pentru semnarea
actului respectiv (și grevare cu
ipotecă, în situația în care și
cumpărătorul accesează un credit
pentru cumpărare). Adresa prin care
instituția creditoare își exprimă
acordul de înstrăinare trebuie să
conțină și obligația acesteia că, 
într-un anumit termen de la încasarea
preţului de la cumpărător și
rambursarea parţială a creditului de
către vânzător, va semna o declarație
prin care va solicita radierea din
cartea funciară a imobilului vândut, a
ipotecii/ipotecilor existente în
favoarea sa și a interdicţiilor
aferente.

Ce le recomandaţi tinerilor
studenţi la Drept care doresc 
să intre în breasla notarilor? 
Ce greşeli ar trebui să evite?

Notariatul nu este spectaculos, ca
alte profesii juridice, cum ar fi
avocatura, este o profesie statică,
implică atenţie permanentă și
răspundere enormă, fără a fi lipsită
de satisfacţii. Profesia de notar
presupune disciplină, organizare,
muncă asiduă și extrem de multă
răbdare și tact. În această activitate
nu se merge “pe încredere”, fiecare
aspect necesitând verificări
amănunţite.

Pentru a reuși să-și
exercite atribuţiile
în mod corect, cu
operativitate, să
asigure clienţilor
un serviciu de
calitate, un act
sigur, notarul
public are nevoie
să investească în
logistică și în
personal auxiliar
suficient numeric
și bine pregătit.

Prin intermediul
nostru, se transmit
„averile” din
generație în
generație, se
transmit drepturile
asupra bunurilor
imobile, se
desfiinţează
căsătoriile, soţii
încheie convenţii
matrimoniale,
părinții își exprimă
consimțământul
cu privire la
plecarea minorilor
în străinătate,
astfel încât avem o
plajă vastă de acte,
prin intermediul
cărora se asigură
funcţionarea
circuitului civil.
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Turismul – o afacere “încăpățânată”
Articol de Emanuela Anton, Managing Partner, Paradise Tour

Nimic nu prevestea, la începutul anului
2020, ceea ce urma să se întâmple. Liniile
de croazieră operau normal, oamenii abia
se întorseseră din vacanța de iarnă și își
făceau planurile pentru sărbătorile de Paște
și pentru vacanța de vară, nimic nu anticipa
blocajul care urma să vină. Ba chiar, în
Februarie 2020, când primele televiziuni de
știri anunțau existența unui „nou
coronavirus”, mulți am spus „va trece”,
„este o alarmă falsă”.
Din păcate, n-a fost așa. Turismul a fost
prima ramură economică mondială afectată
din plin. S-au închis aeroporturi, navele de
croaziere au fost definitiv oprite la țărm,
industria hotelieră s-a închis, și, în general,
industria ospitalității a intrat în lockdown.
Zeci de mii de angajați din întreaga lume s-
au văzut, peste noapte, nevoiți să lucreze
de acasă sau, mai rău, să-și caute alt job.
Lumea se oprise. Granițele erau închise una
câte una, iar condițiile de acces sau tranzit
frontalier căpătau noi atribute. 

Într-o asemenea situație, cu toții - să
recunoaștem! - ne-am temut de faptul că,
poate niciodată, n-o să ne mai revenim.
Dacă îmi spunea cineva în Martie 2020 că
un an mai târziu, Egiptul, ca destinație
turistică pentru români, va aduce tuturor
agențiilor de turism românești venituri
istorice, aș fi râs. Dacă îmi spunea cineva în
Aprilie 2020, că, un an mai târziu, agențiile
de turism vor suplimenta zborurile în regim
charter pentru destinații exotice, aș fi spus
că așa ceva este imposibil.
Cu toții, touroperatori consacrați, agenții de
turism cu vechime în piață (cum este și
Paradise Tour cu peste 11 ani de practică
neîntreruptă), dar și firme de nișă, am
realizat că lucrurile nu vor mai fi la fel. Iată
de ce a fost nevoie să regândim întreaga
strategie de afaceri, să dezvoltăm pachete și
proiecte complexe, atât turistice, cât și de
asigurări. Pe fondul incertitudinilor tot mai
mari, cu toții am simțit nevoia unei
flexibilizări în relațiile de afaceri. Și mă refer

aici nu numai la noi, antreprenorii, ci și la
beneficiarii serviciilor turistice, la turiști, cei
care au înțeles situațiile nou apărute și, la
rândul lor, au devenit mai flexibili. 
Odată cu apariția vaccinului și cu
răspândirea acestuia în întreaga lume,
treptat, lucrurile s-au redresat. În plus, cred
eu, limitarea de mișcare a oamenilor a
generat creșterea dorinței acestora pentru
turism și, odată cu relaxarea restricțiilor,
cererile au explodat. 
Însă, așa cum am anticipat cu toții, nimic nu
a fost la fel ca înainte de 2020, în sensul că
au apărut o serie de tendințe ale
“turismului post pandemie” care au
particularizat și oferta noastră turistică:
l Cererea crescândă pentru locații 
restrase în mijlocul naturii, a fost o
constantă a perioadei de început a anului
2021 care s-a menținut până în prezent.
Turiștii au cerut și cer vacanțe în mijlocul
naturii, în hoteluri tip “boutique”, în locații
retrase.
l Vacanțe în grupuri restrânse – turismul
de cuplu, de familie sau în grupuri mici a
prevalat turismului de grupuri organizate.
Acest lucru era firesc, în contextul
diferențelor de adaptabilitate la cerințele de
vaccinare și / sau carantină.
l Vacanțele „last minute” au avut o
creștere seminificativă în 2021. Starea de
incertitudine, apariția clasificării statelor „pe
culori” și resticțiile diferențiate au crescut
prudențialitatea turiștilor de a achiziționa
pachete turistice cu mult timp în avans,
aceștia axându-se pe oferte de tip „last
minute”. 
l A crescut solicitarea de consultanță către
agențiile de turism – din ce în ce mai puțini
turiști aleg să își organizeze vacanțe pe cont
propriu ori să proceseze rezevări individuale
de zboruri și hoteluri. De altfel, dificultatea
de a recupera sume de bani plătite pentru
aceste rezervări anulate ulterior (fie din
inițiativa turistului, fie din cauza închiderii
hotelurilor sau anulării unor zboruri) a făcut
ca tot mai mult turiști să se simtă în



43decembRie 2021  l

C
LU

B A
n

TREPREn
O

R

siguranță (inclusiv financiar) apelând
la o agenție de turism și încheind
contracte de prestări servicii turistice
cu clauze ferme.
Aceste tendințe le-am implementat
cu toții rapid. În plus, personal,
subliniez efortul deosebit al marilor
touroperatori din Romania de a
anticipa o serie de destinații cu largă
căutare pentru publicul român, de a
deschide linii de charter pentru
prima dată în istoria turismului
românesc și de a face, astfel, o
politică vizionară fără precedent.
Atât eu cât și agenția pe care o
conduc am colaborat cu astfel de
touroperatori și am oferit pachete
turistice integrate, personalizate.
Că vorbim de croaziere, de safari, de
turism cultural sau de turismul de
odihnă, 2021 a deschis orizonturi noi
în preferințele turiștilor. Vânzările
pentru Egipt și Antalya au fost la un
nivel peste anii anteriori. Surpriza a
constituit-o Zanzibar, unde la
sfârșitul anului 2020 – începutul
anului 2021 plajele au fost pline de
români. În plus, au fost pentru prima
dată în istorie operabile zboruri
charter în Insulele Capului Verde,
Maldive, Republica Dominicană și
Seychelles, iar vânzările au fost peste
așteptări.
În aceleași coordonate se
prefigurează și sezonul 2021 – 2022. 
Cât privește turismul extern, în
opinia mea, destinația surpriză a
acestei ierni este Mauritius. Și spun
asta bazându-mă pe faptul că
operează deja zboruri charter spre
această destinație, că pachetele de
revelion sunt, la data acestui articol,
aproape sold out și că cererea pentru
lunile Ianuarie – Februarie 2022 este
semnificativă. În plus, pachetul
turistic pentru o familie se încadrează
într-o valoare comparabilă cu aceea
pentru o destinație de vară în full
sezon, cu toate că vorbim aici despre
o destinație exotică la granița a două
culturi (africano-indiană). 
În aceeași “cheie” cred că cererea
pentru Egipt și Iordania se va
menține la un nivel ridicat. Servicii
excelente, pachete All Inclusive,

zboruri charter zilnice și, nu în
ultimul rând, adaptabilitatea
gazdelor la specificul turistului
român (confirmată în sezonul
anterior) fac din aceste două
destinații un „must have” și pentru
anul ce va urma. 
Maldive, Sri Lanka și Mexic, sunt, de
asemenea, printre destinațiile foarte
căutate în ultima perioadă. Și, dacă
tot vorbeam despre „tendințe
vizionare”, să plasăm pe acest palier
și deschiderea unor linii charter către
Sri Lanka – pentru prima dată în
istorie. Nu în ultimul rând, 2022
aduce ca element de noutate un set
de destinații cu totul excepționale:
circuite Brazilia – Argentina, Peru,
Costa Rica și chiar Statele Unite ale
Americii, toate pe fondul reluării
turismului în aceste zone și
redeschiderii granițelor după
pandemie. Totodată, liniile de
croazieră și-au revenit după șocul din
2020 și operează aproape la întreaga
capacitate - zona Caraibelor, a
Orientului Mijlociu și zona
Mediteranei fiind, și în următoarea
perioadă, la mare căutare.
De asemenea, personal opinez că
tendințele de creștere a cifrei de
afaceri pentru turismul intern se vor
menține. Dacă 2020 și 2021 au
însemnat o reorientare evidentă a
turiștilor români către turismul
intern, acest trend eu cred că se va

păstra. Totodată, consider că, în
eventualitatea în care unele hoteluri
nu-și vor regla nivelul de prețuri și
nu-l vor adapta puterii de
cumpărare a românilor, acest lucru
va întări ponderea în piața a
agroturismului, chiar prin
componenta sa de ecoturism. Nu în
ultimul rând cred în creșterea
cererilor de “city break”, fie că
vorbim aici de turism extern, fie
chiar de turism intern. Și exemplific
spunând că, în Decembrie 2021,
cererile pentru târgurile de turism
din Sibiu, Craiova și Brașov (în 2-3
zile de weekend) au crescut
semnificativ, în condițiile în care,
spre exemplu, Viena nu a mai fost o
destinație „la modă”.
Suntem, cu toții într-un plin proces
de readaptare. Nu este mai puțin
adevărat că anul 2021 ne-a oferit
tuturor o lecție de abnegație,
dârzenie și, de ce nu, de
supraviețuire antreprenorială. Unii
spun că aveam nevoie de o astfel de
lecție. Alții exclamă că această lecție
a fost nemeritată și foarte dură. Cert
este, însă, că toți cei care activăm în
acest domeniu rămânem
„încăpățânați” în a deschide noi
orizonturi și în a oferi îndeplinirea
de noi visuri. 
Este, la urma urmei, sensul de a fi 
al turismului - acela de “simbol 
al libertății”.

Consider că, în
eventualitatea în
care unele hoteluri
nu-și vor regla
nivelul de prețuri 
și nu-l vor adapta
puterii de
cumpărare a
românilor, acest
lucru va întări
ponderea în piața 
a agroturismului,
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Cred în puterea exemplului
Interviu cu Oana-Alexandra Ijdelea, Avocat

v-ați remarcat în piața avocaturii de
business prin expertiza singulară în
energie și resurse naturale și în mod
deosebit prin contribuția la proiectele
de gaze din Marea neagră. 
Cum decurge proiectul companiei
Black Sea Oil & Gas (BSOG)?

Într-adevăr, în cei 15 ani de activitate am
avut șansa de a lucra în proiecte complexe

de energie și resurse naturale, multe dintre
acestea având și componente
transfrontaliere. Dintre cele care reprezintă
o premieră pe piața din România sunt
extrem de mândră de contribuția directă de
peste un deceniu în dezvoltarea proiectului
MGD prin excelenta colaborare cu Black
Sea Oil & Gas și partenerii săi de
concesiune. Fără excepție, începând cu
anul 2010 am fost implicată în toate

problemele de natură juridică ale acestui
proiect și am condus cu succes toate
eforturile legale și de advocacy pentru
acest proiect. 
Prin complexitatea, anvergura, importanța
și perspectivele sale, proiectul MGD
constituie o premieră în România post-
revoluționară prin contribuția la securitatea
și independența energetică a României, la
dezvoltarea infrastructurii de transport și la
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realizarea unei temelii unice pentru
tranziția energetică prin crearea
premiselor pentru dezvoltările
viitoare de infrastructură gazieră și
de energie verde (vânt și hidrogen)
în offshore-ul Mării Negre. 
Nu pot vorbi în numele BSOG, însă
conform declarațiilor publice ale
societății, producția de gaze a
proiectului MGD va începe în cursul
anului viitor. Aștept cu nerăbdare
First Gas și etapele viitoare ale
proiectului.

Care este profilul clienților
dumneavoastră?

Constat cu bucurie că o bună parte
dintre mandatele începute acum 
8-10 ani sunt în continuare active și
că acești clienți vechi, activi în
diverse industrii, au dorit să
continuăm colaborarea și în proiecte
noi. Acest lucru demonstrează că
nevoile și așteptările clienților au
fost satisfăcute, că munca a fost una
eficientă și a generat plus valoare și
că încrederea în relația client-avocat
s-a cimentat. De asemenea, cred că
clienții noi au apreciat și au fost
atrași de aceste lucruri, toate
mandatele relevante din ultimii 4 ani
pornind de la reputația generată de
prima categorie.

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

Deși istoria ne învață că momentele
de criză au fost cele care au generat
ulterior cele mai însemnate creșteri
economice, în ultimii ani investitorii
au arătat mai multă prudență în
abordare și cu siguranță au fost
mult mai circumspecți. În plus,
instabilitatea politică și cea
legislativă din ultimii ani, în mod
deosebit cea privind energia și
gazele, face ca România să nu fie în
topul preferințelor pentru noi
investiții, indiferent că vorbim de
noi investitori, de investitori

existenți sau de antreprenori locali. 
Sper că recenta reașezare politică la
nivelul executivului și al
legislativului să fie caracterizată de
stabilitate, continuitate și eficiență,
deoarece indiferent de apartenența
politică, numai în acest fel statul
poate demonstra că este un
partener de încredere, capabil să
asigure cadrul necesar stimulării
creșterii economice, încurajării
antreprenorilor și atragerii
investițiilor de anvergură. 

Prin ce se caracterizează stilul
dumneavoastră de leadership? 
Cum vă motivați echipa?

Cred în puterea exemplului, în
atitudinea pozitivă, în participarea
directă și în muncă, multă și
relevantă. În egală măsură,
onestitatea, capacitatea de a lua
decizii corecte (uneori chiar
împotriva preferinței personale), o
comunicare directă și transparentă
și empatia sunt elemente cheie în
câștigarea încrederii echipei pe care
o coordonez. 
Un bun lider are privilegiul de a
stabili principiile, standardele și
coordonatele de funcționare ale
organizației sale, dar și datoria de a
fi primul care le respectă în mod
complet și neîntrerupt. Acestea sunt
condiții sine qua non pentru un lider.
Altfel, individul rămâne doar cu
poziția de “șef” pe care o are în
virtutea organigramei organizației
din care face parte (și fără îndoială,
vremelnic). 
Cu siguranță exemplul personal,
încrederea și susținerea pe care la
rândul meu o acord colegilor
reprezintă un cumul de factori care
motivează și întăresc echipa. 
De asemenea, delegarea sarcinilor și
a mandatelor, potrivit cu expertiza,
experiența și capacitățile
profesionale și personale ale
fiecăruia contribuie la succesul
individual și ulterior cel colectiv,
precum și la asigurarea unor
retribuții și satisfacții la nivel
personal care la rândul lor sunt un

factor motivațional extrem de
puternic.

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

Criteriile profesionale sunt diferite în
funcție de expertiza necesară pentru
poziția avută în vedere însă elemente
comune sunt buna cunoaștere a
dreptului civil și experiența practica
(în cazul pozițiilor de senioritate). 
Dincolo de evaluarea pe criterii
profesionale, îmi plac oamenii cu
abordări constructive, elocvenți, cu
un simț al umorului sănătos și
decent, care citesc și care vorbesc
corect românește.

Caracterizările din clasamentele
ce vă poziționează pe primele
paliere ale avocaturii din
România și la nivel internațional
sunt în termeni foarte frumoși.
Cât de importante sunt aceste
recunoașteri ale muncii
dumneavoastră? 

Sunt onorată și măgulită de
aprecierile primite din partea
clienților, colegilor și a tuturor celor
cu care lucrez. Acestea completează
satisfacția profesională pe care mi-o
oferă “lucrul bine facut”, care se
traduce prin calitatea serviciilor
prestate și capacitatea de gândire
strategică și neconvențională în
procesele de lucru îndelungate, în
cadrul proiectelor cu o dificultate
crescută și joacă un rol important
deoarece generează un imbold
pentru expansiunea determinării,
inventivității și creativității atât de
necesare pentru atingerea
performanțelor deosebite.

Ce vă doriți de la 2022? 

Un echilibru stabil între viața
profesională și cea personală,
mandate interesante și stimulative și
sănătate. Restul vine de la sine prin
muncă, determinare și puterea
exemplului personal.

Statul poate
demonstra că este
un partener de
încredere, capabil
să asigure cadrul
necesar stimulării
creșterii economice,
încurajării
antreprenorilor 
și atragerii
investițiilor 
de anvergură. 

Deși istoria 
ne învață că
momentele de criză
au fost cele care au
generat ulterior
cele mai însemnate
creșteri economice,
în ultimii ani
investitorii au
arătat mai multă
prudență în
abordare și cu
siguranță au fost
mult mai
circumspecți. 
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Affidea Hiperdia inovează 
piața medicală cu primele 
centre medicale digitalizate
Interviu cu Răzvan Predica, Country Manager Affidea Romania

Grupul Affidea este prezent de 
30 de ani în 15 țări din Europa, fiind lider
european pe segmentul de imagistică.
Ce rol ocupă România în această rețea?

Affidea România este una dintre cele mai
importante companii din grup, dar și din
piața medicală autohtonă după ce în 2017 
a achiziționat toate centrele Hiperdia, astăzi
activând la nivel național cu 36 de centre în
22 de orașe. 
Oferim servicii medicale integrate:
consultații de specialitate, investigații
imagistice de înaltă performanță, precum și
analize de laborator. De asemenea, deținem
singurul Centru de Excelență în Oncologie
din România clasificat cu 5 stele de către
Societatea Europeană de Radiologie,
reprezentând recunoașterea excelenței pe
care o avem în domeniul radioprotecției și
siguranței pacienților. În acest centru,
pacienții beneficiază de servicii de
diagnostic imagistic ultraperformant și
medicină nucleară, de o largă gamă de
investigații: PET/CT, SPECT/CT, RMN, CT,
Scintigrafie, Mamografie, precum și de alte
investigații imagistice de înaltă rezoluție,
analize de laborator și consultații de
specialitate și chimioterapie. Anual, în
centrele noastre tratăm 1 milion de
pacienți.

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

Pacientul reprezintă nucleul activității
noastre: tot ce inovăm, tot ce construim
este gândit pentru a îmbunătăți constant
performanța serviciilor pe care le oferim,
pentru ca publicul să beneficieze de o
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experiență medicală cât mai plăcută, 
cu rezultate extraordinare.
Contextul pandemic a accelerat tendințele
care au demarat cu ceva timp în urmă,
astfel digitalizarea serviciilor medicale este
un must have pentru orice furnizor medical
care dorește să se poziționeze la standarde
internaționale.
Affidea Hiperdia a lansat o premieră pe
piața medicală din România, Centrele
Medicale Paperless, complet digitalizate.
Tot procesul de înregistrare a pacienților, 
de completare a fișelor medicale,
consimțămintelor etc. se realizează digital.
În aceste condiții, fluxurile operaționale ale
pacienților se efectuează mai rapid, oamenii
beneficiind de mai mult timp pentru actul
medical în sine. 

Aceasta este singura inovație 
din sfera digitalizării pe care ați
realizat-o la Affidea?

Nu, am mai creat încă un instrument pentru
pacienți, softul My Affidea, în cadrul căruia
pacienții își pot uploada rezultatele
investigațiilor pe care le-au efectuat,
indiferent de unitatea medicală, cele
realizate în cadrul clinicilor noastre fiind
încărcate direct de colegii mei. Astfel,
medicii pot realiza mai ușor și mai rapid o

anamneză și stabili un diagnostic când au
acces la istoricul medical al pacientului.
Digitalizarea serviciilor medicale înseamnă
poziționarea pacientului la nivelul următor
în ceea ce privește experiența, economia de
timp, accesibilitatea lui și a echipei medicale
la anumite informații.
Gândiți-vă ce important este timpul pentru
pacienții cronici sau cu anumite patologii
oncologice, în care medicii pot demara
planul de tratament într-un timp foarte
scurt. 

Ce logistică și echipamente aveți? 
Câți specialiști activează acum în
cadrul Centrelor Affidea Romania? 

Echipamentele medicale pe care le folosim
în cele 36 de clinici ale Affidea România
sunt de ultimă generație, cele mai
performante în acest moment la nivel
mondial, minim sau total non-invazive,
atraumatice, care ne oferă rezultate de
înaltă rezoluție, clare și precise. Anul acesta
am investit peste 4 milioane de euro
exclusiv în echipamente medicale de top.
La nivel național, în centrele noastre,
activează peste 1.300 de profesioniști,
personal medical cu expertiză și experiență
atât națională, cât și internațională.
Programele de resurse umane pe care le

derulăm în cadrul companiei noastre
vizează performanța profesională. De
exemplu, un astfel de program este „noi
suntem affidea” prin care le oferim colegilor
un mediu de lucru performant, în cadrul
căruia suntem empatici cu așteptările lor
profesionale, îi recompensăm ajutându-i 
să se dezvolte profesional prin intermediul
diverselor traininguri, creăm noi paradigme
lucrative pentru a stimula performanța, 
dar și pasiunea de a excela în domeniul
sănătății.
Să modelezi paradigmele unei echipe este
unul dintre cele mai complexe procese,
deoarece implică analiza mai multor factori:
psihologici, comportamentali, adaptarea la
noile standarde tehnologice, sistematizarea
gândirii pentru a oferi pacienților standardul
de calitate pe care aceștia și-l doresc.

Intenționați să faceți noi recrutări 
în perioada următoare?

Recrutarea de personal este unul 
dintre aspectele sensibile în domeniul
medical autohton, deoarece de câțiva 
ani ne confruntăm cu o penurie de personal
specializat. 
Indiferent de specialitate, ne confruntăm cu
o nevoie acută de personal medical calificat
– de exemplu asistente medicale, cu
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experiență pe diverse arii. Din păcate, în
acest moment, la nivel național există
specialități în care serviciile de asistență
medicală sunt cu greu acoperite, fiind
nevoie ca personalul cu expertiză pe alte
specialități să suplinească și să efectueze
manoperele respective.
În cadrul Affidea Hiperdia dorim să
demarăm ample programe de internship în
care elevi ai școlilor sanitare să efectueze
stagii de practică și de perfecționare pe
anumite specialități medicale. Știu, mulți
dintre cei care activează în acest domeniu
vor spune că investim timp, resurse
financiare și energie în persoane care pot
alege la un moment dat să plece să lucreze
în alte țări. Consider că este de datoria
noastră să ne implicăm activ în dezvoltarea
și perfecționarea profesională a tinerelor
cadre medicale, să oferim un mediu de
lucru și condiții financiare care să fie prima
opțiune în construirea unei cariere, 
aici în țară.

Anul acesta ați realizat o serie de
investiții importante la nivel național.
ne puteți oferi mai multe detalii?

Anul 2021 a fost un an foarte bun pentru
business-ul Affidea Hiperdia, am realizat cu
succes o serie de investiții importante și am
demarat o serie de proiecte alături de
parteneri strategici. 
Una dintre cele mai importante investiții a
fost noul Centru Medical de ultimă
generație din Cluj-Napoca, care reprezintă o
investiție totală de 2,7 milioane de euro.
Acesta este cel mai mare centru medical
Affidea din Cluj care, în urma investiției, și-a
extins gama de servicii oferite, intrând și pe
segmentul consultațiilor. 
În prezent, deținem un hub medical – un
portofoliu de 3 clinici ultraperformante în
Cluj-Napoca, localizate în același areal, în
zona centrală a orașului, ce însumează o
investiție totală de peste 10 milioane de
euro la nivel local. Prin modernizarea și
extinderea noului centru ne-am consolidat
poziția de lider pe segmentul de imagistică,
răspunzând în același timp nevoilor de
servicii medicale private din zonă prin
dezvoltarea segmentelor de consultații și
analize de laborator.
O altă investiție de succes este deschiderea
unui centru medical Affidea în complexul

rezidențial Cosmopolis. Aceasta este o
investiție de peste 200.000 de euro, în
cadrul centrului oferim servicii medicale la
standarde internaționale pentru cei 12.000
de rezidenți ai complexului, dar și pentru
persoanele care locuiesc în zonele
adiacente Capitalei (Voluntari, Otopeni,
Tunari și Ștefăneștii de Jos).

Ați menționat că au fost demarate 
o serie de parteneriate strategice…

Tehnologia evoluează permanent, la fel și
businessul Affidea România! Am analizat
care sunt canalele prin care putem să fim și
mai aproape de pacienți, să-i informăm, 
să le facilităm și mai mult accesul către
serviciile noastre… Pacienții pot accesa tot
portofoliul de servicii Affidea Hiperdia 
și să-și realizeze programări online pe site-ul
nostru affidea.ro, în call center, dar și pe
platformele partenerilor noștri DOC și
SanoPass.
Ambele parteneriate reprezintă o noutate
pentru piața românească de servicii
medicale, având obiectivul de
conștientizare, educare a publicului privind
importanța prevenției medicale, dar, în
același timp, un canal rapid către specialiști
medicali de top, pentru a trata orice
afecțiune cu succes. 
DOC este cea mai mare comunitate bazată

pe conținut științific și promovare etică din
România în segmentul de sănătate și
îngrijire personală, iar SanoPass, cea mai
mare platformă digitală ce integrează
servicii de prevenție medicală și fitness din
România și Republica Moldova.
Parteneriatul strategic cu DOC are o dublă
semnificație: pe de-o parte construim
împreună cu platforma DOC o soluție
modernă, la îndemâna pacienților prin care
aceștia sunt corect și rapid informați, având
acces facil la servicii medicale de top, însă,
în același timp, renumitul medic și
personalitate media, dr. Oana Cuzino
(medic primar geriatrie, doctor în științe
medicale și fondator DOC) devine Brand
Ambassador al Affidea România.
De asemenea, un alt parteneriat important
pentru noi este cel cu lanțul de farmacii
Help Net, care a fost inițiat din dorința de 
a oferi pacienților noștri suport pe toată
durata procesului de tratament sau
prevenție, ce include în mod firesc partea
de consultație sau investigație medicală,
urmată de etapa în care pacientul va putea
să ridice din farmacie (sau să primească
acasă) medicamentele prescrise de 
medicii noștri.
Am ales să implementăm acest proiect
alături de unul dintre cele mai importante
lanțuri farmaceutice din țară, cu servicii de
calitate și acoperire națională, asemeni



49decembRie 2021  l

C
LU

B A
n

TREPREn
O

R

Affidea România, pentru a oferi un beneficiu
real tuturor românilor. Pacienții Affidea
Hiperdia beneficiază de un discount de 
10% la toate produsele achiziționate din
farmaciile Help Net.

Comunicați des că Sănătatea
pacienților este prioritatea noastră!
Cum ați dezvolta acest slogan?

În primul rând este mai mult decât un
slogan, este un concept de lucru, deoarece
zilnic lucrăm să ne îmbunătățim
performanțele în deplin acord cu așteptările
pacienților. În cadrul centrelor noastre
pacienții sunt invitați să ne ofere feedback
despre experiența pe care au avut-o la noi,
despre ce ar îmbunătăți, despre ce își
doresc etc. Aceste feedback-uri le analizăm
cu atenție și implementăm soluții menite să
le satisfacă cererile. 
Întreg personalul (medical și non-medical)
are grijă de pacient, de confortul acestuia, de
starea emoțională și psihologică, de efectele
schemelor de tratament, le explicăm să
înțeleagă ce trebuie făcut în momentul când
pleacă din centrele noastre, oferim informații
atât pacienților, cât și familiilor acestora. 
Pacientul trebuie analizat sistemic, integrat,
nu doar din punctul de vedere al unei
specialități medicale. Pentru afecțiunile mai
complexe și abordarea medicală trebuie să
fie pe măsură, prin urmare am creat
serviciile INTEGRAte, bazate pe 

3 coordonate: diagnosticare corectă și
rapidă, inițiere și/ sau adaptare tratament,
urmărirea și analizarea evoluției
tratamentului, totul conform protocoalelor
în vigoare.
De multe ori, pacienții au nevoie de o
îndrumare, de o explicare a etapelor pe
care sunt nevoiți să le parcurgă pentru a
soluționa cu succes o problemă medicală.
Specialiștii noștri le explică și le recomandă
ce investigații trebuie efectuate, apoi în
funcție de rezultatul acestora avem în
vedere care sunt specialitățile medicale
către care trebuie să fie direcționați
pacienții.
Suntem aproape de pacienții noștri, nu-i
lăsăm să caute singuri răspunsuri la
întrebări, să fie dezorientați, îi îndrumăm și
urmărim ca problema pentru care au venit
în centrele noastre să fie soluționată cu
succes!

noi suntem obișnuiți să vedem doar
partea goală a paharului. În sistemul
sanitar 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 ani?

Asemeni oricăror altor domenii și cel
medical a evoluat foarte mult. Inovația
tehnologică a crescut standardele de
calitate a serviciilor, la Affidea know-how-ul

grupului mixat cu expertiza profesioniștilor
locali a constituit formula optimă de servicii
medicale. Echipamentele ultraperformante
cu care sunt dotate centrele noastre,
tratamentele inovative, analizarea integrată
a pacientului de către echipe
multidisciplinare de top reprezintă un nivel
medical total deosebit și mult peste ce era
în urmă cu ceva timp.
Pe de altă parte, și pacienții au astăzi
așteptări diferite, doresc să beneficieze 
de soluții medicale moderne, de investigații
noninvazive, să li se ofere planuri de
tratament cu rezultate cât mai rapide 
și de durată, să fie asistați pe toată durata
tratamentului și să li se explice de ce
anumite soluții sunt bune pentru ei. 
Din păcate mai avem de lucru pe zona de
prevenție medicală, deoarece românii ar
trebui să înțeleagă că relația cu medicul
curant, cu anumiți specialiști trebuie
păstrată permanent, nu doar când se
instalează o anumită simptomatologie.
Să nu uităm că speranța de viață în
România este de 75 de ani, pe când media
în Uniunea Europeană este de 80 de ani,
tocmai pentru că nu se acordă destulă
atenție prevenției medicale. În acest sens 
și în 2022 Affidea Hiperdia va continua
campaniile de informare și conștientizare 
a pacienților, pentru a acorda atenție
îmbunătățirii calitatății vieții, pentru a
reconfigura stilul de viață al acestora, astfel
încât să aibă unul sănătos și echilibrat.
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Vrem să ne păstrăm poziția 
de lider în mediul online!
Interviu cu Nathaniel Geană, Fondator, H2On și Administrator, NISRE SRL

Ați fondat brandul H2On în anul 2016.
Anterior ați lucrat într-o companie de
îmbuteliere și vânzare a apei plate, unde
ați învățat toate secretele business-ului.
Ce v-a determinat să alegeți acest
sector? Cum a fost trecerea de la
angajat la proprietar?

Într-adevăr, mi-am început activitatea
profesională în domeniul în care activez și
astăzi - îmbuteliere și distribuție de apă la 
19 litri în segmentul B2B și B2C.
Pot să spun că mereu am fost un om care a
încercat să profite la maximum de orice
șansă i s-a oferit. Drept urmare, fac parte din
categoria de antreprenori care a trecut prin
fiecare etapă, de la agent de distribuție până
la Director General, iar mai apoi am primit
statutul de “proprietar de afacere”. A fost o
muncă asiduă, zile și nopți nedormite, totul
pentru mine însemnând muncă și, printre
picături, dezvoltare personală.
Au fost multe momente în care am vrut să
renunț, simțeam că nu mai fac față, dar am
reușit să strâng din dinți, să mă înconjor de
oameni valoroși și să merg mai departe.
Citeam articole, învățam, aprofundam,
creșteam și observam cum parcurg
majoritatea etapelor, mai puțin visul suprem
de la acea vreme, un “exit de succes”.
Această dorință de a parcurge toate etapele
unui business m-a ambiționat și mi-a dat
putere să rezist, iar după 7 ani am reușit să
aduc compania în top 3 și să inițiez această
vânzare pe care să o trec în portofoliul de
reușite.
După aceste experiențe am prins o încredere
fantastică în puterile mele, un copil problemă
pentru părinți care nu a excelat niciodată la
școală, un adolescent rebel care a reușit la o
vârstă fragedă să treacă prin majoritatea
etapelor antreprenoriatului.
Bineînțeles că, după toate acestea, mi-am
spus… știu ce am de făcut, acum pot să
construiesc totul de la A la Z. În câteva

săptămâni am pus la punct strategia pe
termen lung, câțiva pași intermediari, iar
acum, după ce am parcurs tot ce mi-am
propus, fără falsă modestie, cred că am
reușit chiar mult mai bine decât prima dată.
Brandul H2On este prezent în toată țara și
este probabil cel mai iubit brand de apă la 19
litri.

De unde provine apa pe care o vindeți?
Care au fost motivele pentru care ați
fost certificați de International Taste
Institute din Bruxelles (Belgia)?

Apa provine din pânza freatică Frățești, cea
mai mare din țară, de la o adâncime de
aproximativ 180 metri și este una dintre cele
mai calitative ape 100% românești.
Bineînțeles, toți ne lăudăm produsul, oricine
știe asta, deci trebuia să merg mai departe
de laudă și să certific ceea ce transmit în
spațiul public. Nu mai este suficient să
strigăm în gura mare “eu sunt cel mai bun”,
trebuie să și dovedim acest lucru, sau cel
puțin acesta este principiul după care mă
ghidez. Din acest motiv, am hotărât să
certific apa atât în România, dar și la cel mai
important institut de testare a calității din
Europa, International Taste Institute din
Bruxelles.
Aș vrea să adaug că a fost una dintre cele
mai bune decizii, deoarece clienții noștri au
apreciat foarte mult faptul că un brand tânăr
românesc a avut curajul să trimită produsul
spre testare la cel mai prestigios institut, cu
cel mai profesionist juriu format din chefi și
somelieri de top din întreaga lume.

Prin ce se distinge brandul H2On?

H2On este un brand atipic, deoarece, pe
lângă principiile clasice pe care este clădit
orice brand, eu am pariat pe seriozitatea
concetățenilor mei. Nu vreți să știți cât de
judecat am fost pentru acest lucru, atât de

persoanele apropiate, cât și de
concurență…câte afirmații de genul: “Ești
nebun? Cum să nu le iei garanție pe bidon?
Cum adică să le oferi gratuit în custodie? O
să ai un cash-flow devastator! Arunci banii
pe fereastră! O să pierzi bidoanele! O să-ți
fure bidoanele!
Da, am riscat mult, mi-am asumat un anumit
procent de pierderi, însă acesta a fost mult
mai mic decât tot ce se spunea la acel
moment, a fost până la urmă un pariu cu
mine, cu mentalitatea mea!
Am vrut totodată să dovedesc că românii
sunt oameni de calitate, că sunt oameni
serioși, că părerea negativă despre noi nu
este corectă. Bineînțeles, orice țară are
“uscăturile” ei, dar la noi se generalizează, iar
asta mă enervează la culme.
NU este așa cum se spune! Noi suntem un
popor onest, dar care trebuie să își
redobândească demnitatea și mândria, să
dovedim că putem aduce plus valoare
Uniunii Europene, al cărui membru egal și
deplin suntem, și lumii în general.
Eu v-am dovedit asta, spun cu mâna pe inimă
că acel procent de pierderi este chiar mai
mic decât preconizasem, iar pentru asta
doresc să vă mulțumesc din suflet dragi
clienți, dragi români!
Scuze, am deviat puțin de la subiect, mă
“aprind” când vine vorba de țara mea, vreau
să fac parte din categoria care încă mai crede
în România.
Să revin la întrebare, H2On este un brand de
distribuție apă la 19 litri, dar are o imagine
total diferită de concurență, deoarece am
înțeles următoarele aspecte:
-NU este nevoie să constrângi clienții cu
contracte și clauze abuzive ( comanzi doar
atât timp cât ești mulțumit de noi);
-NU este nevoie să comanzi o cantitate
impusă (comanzi când vrei și cât vrei);
-NU este nevoie să plătești garanții în
prealabil ca să ne securizăm produsele (îți
oferim bidoanele în custodie; mai exact, îți
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oferim încredere! Dacă nu mai
dorești serviciul H2On, tot ceea ce
trebuie să faci este să ne returnezi
bidoanele lăsate în custodie.
Bineînțeles, venim noi după ele.);
-NU te forțăm să îți programezi setea
(îți livrăm apa în aceeași zi);
Aceștia sunt pilonii pe care am
construit acest business - flexibilitate,
încredere, seriozitate!

Ce echipamente folosiți? 
Ce volum reușiți să vindeți lunar?

Folosim atât echipamente de la
furnizori de top din Italia, Austria,
Polonia, Elveția, Turcia, dar și
echipamente cu un preț mai redus
din țările asiatice. Încercăm să facem
acest serviciu accesibil oricui; cu un
singur apel telefonic, clienții
beneficiază de un serviciu prompt și
scapă de stres, de cărat, de griji în
general.
Legat de volum, pot să vă spun că am
reușit din nou să urcăm pe podiumul
distribuitorilor de apă la 19 litri, doar
că de această dată nu mă mai
mulțumesc cu locul 3.

Care este profilul clienților
dumneavoastră?  Care este
poziționarea dumneavoastră 
față de concurență?

Nu există un profil anume de client
pentru noi. Tocmai acest lucru ne-a
făcut diferiți. Noi vrem să fim
prezenți în fiecare casă, birou,
conferință sau oriunde este nevoie
de noi, deoarece apa și cafeaua de
calitate trebuie să fie accesibile
oricui, nu doar celor care au un nivel
de trai peste medie, așa cum a fost
până să apărem noi. 
H2On este flexibil, are o gamă
diversificată de oferte pentru oricine
își dorește să aibă parte de calitate și
comoditate, la un preț accesibil.
Legat de concurență, observăm cu
mândrie o repoziționare, o
readaptare a lor în piață, un focus
către persoane fizice, dar și către
online. Nu știu motivul pentru care s-
au repoziționat, dar tind să cred că a

contat și faptul că a apărut H2On în
joc. În orice caz, oricare ar fi motivul,
nu poate decât să mă bucure acest
aspect; concurența este utilă, ne
motivează să fim mai buni, ne
certifică viziunea de acum 5 ani. 
Suntem pionieri pe această nișă, pe
acest mod de lucru rapid și flexibil,
inovăm, și vă promit ca vom fi
mereu cu un pas înainte ca abordare
față de client. 

În ultimii ani a crescut foarte mult
vânzarea prin mediul online. Ce
investiții ați realizat în platforma
dumneavoastră online?

Așa este, pot să spun cu mândrie că
suntem cei mai iubiți în mediul
online, și se poate verifica ușor acest
lucru intrând pe platformele de
socializare. Investim enorm în zona
de online deoarece știm că acesta
este viitorul, dar, cel mai important,
comunicăm foarte mult cu clienții
noștri, le spunem ce facem, cum
facem și de ce facem lucrurile în
acest mod. Vrem să le arătăm că ne
pasă mereu de ei, nu ne propunem

doar să le vindem un produs sau
serviciu. Legat de investiții…lucrăm la
o nouă platformă, vrem să fim cât
mai vizibili și vrem să ne păstrăm
poziția de lider în mediul online!

Folosiți bidoane de apă de 19 litri,
din policarbonat sau tritan, 
și nu din PET (Tereftalatul de
polietilenă) . Care este motivația?

Da, așa este, motivația este simplă,
iubim natura, înțelegem că reciclarea
este o problemă atât în România, cât
și la nivel mondial, acesta fiind unul
dintre motivele pentru care folosim
bidoane reutilizabile. Vă imaginați cât
PET ar fi trebuit reciclat dacă
industria de 19 litri ar folosi
preponderent acest material? Făcând
un calcul simplu, o familie de 3
persoane consumă cel puțin 6 litri de
apă pe zi, asta înseamnă undeva la
180 de litri lunar. Aproximativ 90 de
bidoane PET la 2 litri care ajung cine
știe pe unde.
De asemenea, atât policarbonatul,
cât și tritanul oferă un standard de
menținere și de calitate mult mai
bun.

Cum vă stimulați echipa 
de angajați?

Ați atins un subiect sensibil. Din
păcate, atât în România, cât și în
Europa este o criză acută de forță de
muncă. Prin anii 2010-2014 aveam
peste 200 de intervievați dacă
scoteam un post nou pe site-urile de
profil, acum dacă aplică 20 de
persoane. Oamenii nu mai sunt
stimulați doar de salariu, trebuie să
le oferi sentimente, trebuie să-i
asculți, trebuie să le oferi timp, să îi
integrezi în echipă, să simtă că fac
parte dintr-o familie.
H2On chiar este o familie, fiecare
membru știe că atunci când are o
problemă, există cineva pe care îl
poate suna pentru ajutor. Iar
viceversa este, de asemenea,
valabilă. Dacă H2On are o problemă,
indiferent de oră, există cineva care o
rezolvă.

Câștigăm bani și
datorită statului,
este normal să
reîntoarcem
anumite sume de
bani sub formă de
taxe, trebuie să
contribuim la
dezvoltarea
economiei, prin
urmare nu trebuie
să uităm că avem și
obligații, nu doar
cereri.
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Doriți să vă extindeți regional? 
În ce țări doriți să exportați?

Mă limitez la a spune că acoperirea națională
pe care am reușit-o într-un timp foarte scurt
a fost doar o etapă în cadrul dezvoltării
companiei.

Cum percepeți nivelul de reglementare
și de taxare al acestui sector – 
vânzarea de apă la bidon?

Nu vreau să intru în zona aceasta politică,
deoarece există multe păreri pro și contra.
Tot ce pot să vă spun este că îmi doresc un
mediu de afaceri predictibil, este ușor să ne
plângem că plătim taxe, că nu suntem ajutați
de stat etc.  Într-adevăr, statul poate încuraja
mai mult mediul de afaceri, este loc de mai
bine, dar nu putem spune că nu o face deloc. 
Noi, antreprenorii, trebuie să înțelegem că
nu suntem nici cei mai frumoși, nici cei mai
deștepți, că nu ni se cuvine totul doar pentru
că oferim locuri de muncă. 
Până la urmă, atunci când am urmat calea
antreprenoriatului, am știut că o să plătim și
taxe, deci ne-am asumat. Câștigăm bani pe
teritoriul României, este normal să
reîntoarcem anumite sume de bani sub
formă de taxe, trebuie să contribuim la
dezvoltarea economiei, prin urmare nu
trebuie să uităm că avem și obligații, nu doar
condiții.
În acest sens am fondat ADA19 - Asociația
Distribuitorilor de Apă la 19 litri
(www.19litri.ro), a cărui președinte sunt.
Asociația se mândrește deja cu membri
marcanți în acest domeniu și ne dorim să
oferim posibilitatea tuturor companiilor (mici
și mari), să ne așezăm la aceeași masă, să ne
exprimăm punctul de vedere, să fim mereu
la curent cu standardele Europene, dar mai
ales să fim o voce puternică în eventualitatea
unor reglementări nefavorabile domeniului
în care activăm. 

Care este strategia pe termen mediu 
și lung a companiei? v-ați gândit să
accesați fonduri europene?

Strategia companiei nu o pot divulga, însă vă
pot spune ținta, misiunea noastră. “Suntem
numărul 1 în online, deci ne dorim să fim
numărul 1 și în vânzări”.
Sigur, orice atragere de capital este bine-

venită, chiar am intrat de curând și pe
această nișă, am înființat cu un partener o
societate care are ca obiect de activitate
consultanța în fonduri guvernamentale și
europene.

Activați și în alte domenii sau vă limitați
doar la H2On?

Activez și în alte domenii, ba chiar pot spune
că am dezvoltat un apetit pentru investiții în
diferite domenii. Pe lângă compania care
deține brandul H2On, am dezvoltat un grup
de firme, iar cea principală are ca obiect de
activitate identificarea de oportunități de
business. Mai exact, sunt în căutarea unor
parteneri care nu dispun de capital dar care
au idei, au un plan de afacere îndrăzneț și
rentabil. Încerc să îmbin utilul cu plăcutul,
știu ce înseamnă să ai idei și să nu poți face
ceea ce îți dorești din lipsă de fonduri, dar,
totodată, îmi satisfac și acest apetit pentru
investiții în domenii noi. Deja am trecut în
“palmares” domenii precum investment,
consultanță, HoReCa, distribuție, trading,
producție și sunt atras tot mai mult de
imobiliare și poate chiar de zona fashion.

Cum decurge o zi de lucru normală
pentru dumneavoastră? Ce faceți 
în timpul liber?

Încerc să separ cât mai mult viața personală
de cea profesională. Lucrez mult la acest
aspect pentru că, nu vă ascund, le-am tot
amestecat și nu a fost deloc bine.
Mulțumesc lui Dumnezeu, am o familie
frumoasă, o soție care mă înțelege și doi
băieței de care sunt tare mândru.
Am un ritual zilnic de la care nu mă abat:
Îmi trezesc monstruleții pentru că ador să
îi văd somnoroși și mofturoși, după care
mă retrag pentru a-mi savura prima cafea
în liniște, timp în care citesc puțin presa,
iar apoi încerc să îmi împart timpul între
companiile pe care le dețin. Seara, când
ajung acasă, încerc pe cât posibil să nu mai
vorbesc la telefon, însă în acest moment
nu prea reușesc. Totuși, am ajuns de ceva
timp în punctul în care îmi permit să am
toate weekend-urile libere, pe care încerc
să le împart între viața de familie, viața de
cuplu, dar și pentru prieteni. Îmi place să
călătoresc, și să descopăr mereu lucruri
noi.
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De la înființare și până în prezent
avem câștigate peste 1.700 proiecte
Interviu cu Răzvan Gălățan, 
Expert - Director Operațional, GOODWILL CONSULTING  GWC

Grupul internațional Goodwill 
este prezent în Ungaria, Bulgaria,
Croaţia și România. Cum sunteți
organizați în țara noastră? 

Grupul international Goodwill are 14 birouri
la nivel național și international. Din cele 14
birouri, 8 se regăsesc în România în
următoarele orașe: Cluj-Napoca, București,
Oradea, Craiova, Suceava, Iași, Odorheiul
Secuiesc și Miercurea-Ciuc. Sediul central al
firmei este în Cluj-Napoca de unde a și
început dezvoltarea companiei în România,
în anul 2008. Pe parcursul anilor firma a
continuat să se dezvolte reușind acum să
avem un număr de 129 angajați și
colaboratori structurați astfel: departament
de consultanță, departament de vânzări,
marketing, telemarketing, departament
administrativ, departament juridic 
și avem și un trainer specializat care se
ocupă de un proiect inițiat în acest an și
anume Goodwill Academy. 
Din punct de vedere al birourilor, la Cluj-
Napoca avem un număr de 63 persoane, la
Oradea avem 13 persoane, la Iași avem 
14 persoane, la Miercurea-Ciuc avem 
4 persoane, la Odorheiul Secuiesc avem 

8 persoane, la București avem 12 persoane, 
la Craiova avem 11 persoane și la Suceava
unde este biroul nostru cel mai nou avem 
5 persoane. 
Politica firmei este de a diversifica în
permanență gama de servicii oferite și de a
ne dezvolta în permanență. Din acest motiv,
numărul orașelor în care avem birouri
continuă să crească și gama de servicii pe
care o oferim e din ce în ce mai
diversificată. Firma noastră lucrează și a
lucrat pe orice tip de finanțări
nerambursabile de la programele clasice
POR, PNDR, diverse fonduri naționale, la
programele mai speciale: POIM, POPAM,
POC, HG807 (ajutor de stat ). De asemenea,
lucrăm atât cu firme de tip Start-Up, cât și
cu IMM existente, dar și cu firme mari și
autorități publice locale. 
Pe lângă partea de consultanță pentru
obținere fonduri nerambursabile mai oferim
și alte servicii vitale pentru zona de afaceri:
analiză financiară, analiză de piață,
consultanță în obținerea de credite,
consultanță pentru participare la proceduri
de achiziție publică, proiectare, panouri care
utilizează energie regenerabilă, dar și soluții
de tip RPA (Robotic Process Automation).

Ce deosebiri există între sistemul 
de atragere a fondurilor europene 
din Ungaria și cel din România? 

Deosebirile dintre cele două sisteme de
atragere a fondurilor nerambursabile sunt
destul de mari. În Ungaria aceste finanțări
se acordă mult mai ușor decât aici. Acolo un
proiect presupune o documentație facilă, de
câteva pagini, în care se prezintă aspectele
cele mai importante. În schimb, la noi
proiectele presupun planuri de afaceri
stufoase care de multe ori se întind pe sute
de pagini și cereri de finanțare complexe
însoțite de un număr mare de documente și
declarații. Această suprabirocratizare din
țara noastră duce la întârzieri în evaluarea
proiectelor, la contracte care se semnează
după doi ani de la depunerea proiectului și
la situații în care avem un grad scăzut de
absorție pe final de cadru financiar. 
În ultimul timp am văzut totuși anumite
îmbunătățiri și eficientizări și în țara noastră
și am speranța că vom începe să învățăm
tot mai mult din perioadele de programare
2007-2013 și 2014-2020 și că vom reuși să
avem o perioadă 2021-2027 în care să
reușim să profităm atât de programele
operaționale clasice, cât și de celebrul deja
PNRR – programe din care avem alocate
aproximativ 80 miliarde de euro. 

Câte proiecte de finanțare ați reușit 
să câștigați în ultimii ani? Câte 
locuri de muncă s-au creat în urma
implementării acestor proiecte?

De la înființare și până în prezent avem
câștigate peste 1.700 proiecte. În ultima
perioadă de programare 2014-2020 am
reușit să avem peste 1.000 proiecte
câștigătoare. De asemenea, pe parcursul
acestui an am depus peste 850 de proiecte –
din păcate, dintre aceste proiecte am avut
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430 proiecte depuse și pe deja
celebra măsura 3 care a fost anulată
și care va fi transformată și lansată
sub o altă denumire și formă – POC
4.1.1. De asemenea, recent am închis
sesiunile PNDR 6.4, PNDR 6.2 unde
am depus peste 160 de proiecte, am
închis recent sesiunea de depunere
pentru Autorități Publice Locale pe
programul AFM - eficientizare
energetică clădiri publice și acum
lucrăm la sesiunile de PNDR 4.1,
PNDR 4.2 și PNDR 4.2a unde vrem să
depășim un număr de 50 de proiecte
depuse. 
Un alt program de mare importanță
pentru noi este ajutorul de stat
HG807 unde am reușit să depunem
în acest an un număr semnificativ de
proiecte, proiecte de o valoare mare
și prin care se crează un număr mare
de locuri de muncă (de exemplu, pe
un singur proiect beneficiarul și-a
asumat că va crea 100 locuri de
muncă). 
Din punct de vedere al numărului de
locuri de muncă create este destul de
greu de cuantificat dar, fiecare proiect
depus a avut de la 2-3 locuri de
muncă create la peste 100, deci
impactul social al acestor proiecte
este unul extrem de ridicat. Aș putea
spune că de la înființare și până în
prezent prin proiectele implementate
de noi s-au creat cel puțin 4.500 noi
locuri de muncă. 

Din ce sectoare economice
provin clienții dumneavoastră? 

Fiind firma cea mai mare din România
în domeniul consultanței am reușit să
avem experți pe fiecare program de
finanțare și am reușit să ne formăm
un portofoliu diversificat cu firme din
toate sectoarele economice. 
Am depus proiecte mari pentru
industria alimentară unde am reușit
să obținem finanțare pentru cea mai
mare firmă din piată, Vel Pitar SA,
pentru care am reușit să obținem
două finanțări de 2,5 milioane euro
pentru fabricile din Cluj și Iași pe
Programul PNDR 4.2 schema GBER.
De asemenea, tot din industria

alimentară avem un proiect de 
9,5 milioane euro câștigat pentru
furnizorul de drojdie Pakmaya pe
programul HG807. Avem de
asemenea proiecte câștigate pentru
Heineken, Albalact, Celco, Piroux
Industrie, Simartis Telekom, GEBS,
firme care sunt jucători extrem de
importanți în domeniile lor. 
Pe lângă aceste firme mari avem în
portofoliu IMM-uri pentru care am
câștigat proiecte pe următoarele
sectoare: agricol – vegetal, zootehnic,
acvacultură, sectoare de producție
din materiale textile, lemn, metal,
plastic, sticlă etc, sectoare de
cercetare în domeniul IT, firme din
domeniul construcțiilor, firme de
comerț și clinici medicale,
restaurante, hoteluri și alte tipuri de
servicii. De asemenea, am lucrat cu
multe primării din România, de la
comune la orașe mari, pentru care am
obținut diverse finanțări.

Începând cu anul trecut 
ați trecut la un nivel superior -
automatizarea proceselor prin
roboți UiPath. Ce înseamnă 
acest lucru pentru activitatea
dumneavoastră?

După cum vă spuneam, în
permanență am căutat să
diversificăm gama de servicii oferite
și să oferim firmelor din portofoliul
nostru tot ce au nevoie pentru a se
dezvolta. În acest sens, putem spune
că am trecut la un nivel superior încă
din anul 2014 când s-a luat decizia să
oferim și servicii de proiectare,
ulterior am deschis firma de furnizare
panouri care utilizează energie
regenerabilă, iar începând cu anul
2019 am format un departament
specializat de analiză financiară,
analiză de piață, consultanță în
obținere credite și totodată
consultanță în ofertare pe achiziții
publice. 
Anul trecut am făcut un nou pas
major în această direcție, prin
dezvoltarea acestui nou serviciu de
automatizare a proceselor, prin
roboți UiPath. Această idee a pornit

de la crearea unui robot – Robi care
să ne ajute pe noi în activitatea de zi
cu zi. Am reușit cu robotul să
automatizăm toate procesele interne
și să eficientizăm semnificativ munca
oamenilor. Practic, robotul poate
înlocui orice muncă repetitivă,
neplăcută și să confere posibilitatea
oamenilor să lucreze pe lucruri care
să îi provoace cu adevărat. Văzând
impactul pozitiv adus în compania
noastră de acest robot și știind
nevoile clienților noștri am decis că
este momentul potrivit să lansăm un
astfel de serviciu. Feedback-ul a fost
unul extrem de pozitiv și am reușit
deja să oferim automatizare prin RPA
unui număr de peste 50 de companii. 
Pentru compania noastră acest pas
este unul extrem de important
deoarece acum putem oferi
companiilor de la proiectarea unor
noi spații la panouri care utilizează
surse regenerabile de energie
(extrem de importante în contextul
actual) la obținerea de finanțări
nerambursabile sau credite și putem
totodată să îi ajutăm în eficientizarea
activității de zi cu zi și în creșterea
productivității muncii cu ajutorul
acestor roboți UiPath. 

Am reușit deja 
să oferim
automatizare 
prin RPA unui
număr de peste 
50 de companii. 
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În România avem prea puține
produse finite bio
Interviu cu Adrian Cadar, Fondator și CEO, Bio Holistic 

Ați fondat Obio.ro în anul 2012. 
Acum acesta este un nume de referință
în lista magazinelor bio online din
România.  Cu câți producători / furnizori
colaborați în prezent? 

Avem în portofoliu câteva mii de produse
bio de la peste 30 de furnizori. O parte
însemnată din ce avem pe stoc o reprezintă
produsele bio din afară, unde practic găsim
cam tot ce avem nevoie în materie de bio.
Sigur, avem și produse bio românești, dar
din păcate aici oferta este limitată. În
România avem prea puține produse finite
bio (gata de pus pe raft), nu există suficienți
procesatori, exportându-se masiv materia
primă. Și pe lângă lipsa produselor bio finite
made în România, ne mai lovim și de lipsa
de experiență antreprenorială a
producătorilor, în special a celor mai mici,
dar care sunt și cei mai mulți, tot procesul
de negociere și listare devenind foarte greoi.
Nu spun asta ca și reproș ci doar ca o
constatare, o stare de fapt. Ei se pricep în
primul rând la a produce, la a manufactura
produsele bio, nu au experiență deloc sau
foarte puțină în afaceri, și de aici dificultățile
legate de vânzare. Noi ne dorim foarte mult
să dezvoltăm gama de produse bio
românești existentă pe Obio.ro, sperăm cu
timpul ca și producătorii să-și extindă
gamele și să devină mai flexibili, mai deschiși
și să își lărgească cunoștințele despre
antreprenoriat.

Care sunt cele mai solicitate produse?

Fără îndoială există un trend crescător de
cerere pentru produsele bio fără gluten de
exemplu, dacă e să ne referim la alimente.
Pe partea de ambalaje, oamenii încep să
caute ambalaje plastic free, biodegradabile.
Tot la cele mai solicitate putem include și
detergenții bio, unde chiar avem o gamă
foarte variată. Clienții devin tot mai

conștienți că detergenții obișnuiți sunt
printre cei mai mari poluanți ai pânzei
freatice, respectiv ai apelor, și atunci caută
detergenți bio care sunt biodegradabili
pentru a proteja mediul înconjurător.

Care a fost cea mai valoroasă comandă?

Aici pot să răspund exact, am verificat în
istoricul comenzilor, a fost o comandă în
valoare de 6.375,64 de lei. O sumă
importantă având în vedere că vorbim de o
comandă făcută de o persoană fizică.

Ce zile ale săptămânii și ce perioade 
ale anului sunt cele mai aglomerate?

Cele mai aglomerate zile sunt cele de la
începutul săptămânii. Ca și perioadă, evident
vorbim de Black Friday. Dacă excludem Black
Friday, fără doar și poate perioada Ianuarie-
Martie este cea mai bună. Explicația
principală este că oamenii își setează noi
obiective pentru fiecare început de an,
printre care și să mănânce mai sănătos, să fie
mai responsabili cu mediul înconjurător etc.
Toți ne propunem diverse obiective la
început de an, nu? Din păcate nu e chiar ușor
să-ți schimbi modul de alimentație, să-ți
formezi noi obiceiuri, așa că și clienții, după
3-4 luni încep să cumpere mai puțin,
renunțând la diete, detoxuri etc.

Ați pus la punct mai multe sisteme 
de loializare pentru clienți. 
Care au fost cele mai atractive?

Da, acum fiecare magazin are astfel de
sisteme, unele mai simple, altele mai
complicate. Nu suntem adepții lucrurilor
complicate, așa că am mers pe discount la
numărul de produse achiziționat (cumperi 4
bucăți, ai suplimentar un anumit procent de
reducere), plus reduceri permanente pentru
clienții care revin cu a doua comandă și care

rămân la noi. Clienții caută reduceri, iar aici
avem ce să oferim, pentru că ne ajută și
faptul că noi suntem și distribuitori de
produse bio. Avem astfel destule produse în
oferta Last Minute de exemplu, unde
regăsim produse care vin retur de pe partea
de distribuție, și le valorificăm pe Obio.ro la
discount-uri semnificative, până chiar și la -
80% uneori. Aici vorbim de produse care se
apropie de termenul limită de valabilitate
care este afișat în prima linie la descrierea
produsului din categoria Last Minute, dar
clienții caută și cumpără astfel de produse
din cauza prețului mic. 

Pe ce segmente de clienți așteptați
creșteri în perioada următoare?

Clientul de produse bio este în general de sex
feminin, educat, cu venit mediu și peste
medie, cu copii. Creșterea o așteptăm în
continuare în primul rând din familiile cu
copii, chiar dacă poate nivelul educațional și
venitul nu sunt foarte mari. Dar am observat
trendul, de când cu pandemia mamele în
principal sunt mai atente cu ce își hrănesc
copiii și nu doar copiii, cu ce se hrănește
întreaga familie. Printr-o alimentație mai
bună, mai curată, fără chimicale, mai
sănătoasă, crește și sistemul imunitar, iar în
cazul unei îmbolnăviri acest lucru este foarte
important. 
Veniturile mici corelate cu lipsa educației în
alimentație (oamenii nu citesc ingredientele
unui produs) fac destul de greoaie creșterea
vânzării de produse bio la marea masă a
populației. Cu siguranță vom avea și aici
creșteri, dar într-un ritm lent și în ani de zile.  

Cum percepeți nivelul de concurență /
competiție în acest segment – vânzarea
de produse bio?

Anul trecut după lockdown a fost efectiv o
explozie de magazine online noi care au
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intrat și au încercat să intre pe
această nișă de piață, în special în
sistem dropshipping. Știm că multe
afaceri din alte domenii au fost
serios afectate, așa că oamenii au
încercat rapid să se reorienteze și așa
au ajuns la piața de produse bio.
Evident că nu e chiar ușor să pătrunzi
pe această piață, unii au renunțat
deja, dar sunt și exemple de succes,
magazine bio online deschise anul
trecut care funcționează și astăzi.
Oferta în prezent este cred puțin
supradimensionată la câți clienți de
produse bio care cumpără online
avem. 
Concurența este din ce în ce mai
mare și mai puternică și este normal
să fie așa, vorbim de un domeniu de
viitor cu potențial bun de

dezvoltare. Și producători mari,
consacrați, cu fonduri de investiții în
spate au început să investească
masiv în propriile magazine online.
Piața e foarte dinamică, au apărut și
primele M&A, chiar dacă la nivel
mic. Trebuie să vii mereu cu ceva
nou ca să te menții în top.
Privim concurența pentru a învăța,
pentru a fi mai buni în piață, și pot
spune că avem o relație de fairplay
foarte bună cu concurenții noștri.
Lucru important în business pentru
noi. Dar aici recunosc că avem un
mare avantaj, acela de a fi și
furnizori pentru concurența noastră
pe partea de distribuție. Avantaj
care însă este reciproc, și noi
cumpărăm de la concurență, cam
toate magazinele online de produse

bio importante au atât partea de
retail prin propriul magazin online,
cât și partea de distribuție. 

Sunteți implicați în programe 
de CSR (Corporate Social
Responsibility). Ce OnG-uri
sprĳiniți și pentru ce proiecte?

Sprijinim anual între trei și șase
ONG-uri pe diverse proiecte, de la
sport, la copii cu autism, integrare
socială, programe educaționale
speciale. Însă cel mai mult lângă
inima noastră este Asociația Amia
Suflet de Copil (www.adopt.ro), un
ONG din Oradea care lucrează cu
copiii abandonați în maternități, cu
copiii din centrele instituționalizate
și cu familii cu copii aflate în
dificultate. Voluntarii fundației duc
lucruri necesare bebelușilor
abandonați, și petrec timp cu ei,
hrănindu-i, ținându-i în brațe,
învățându-i să facă primii pași. Iar
cu cei mai mari organizează
excursii, îi învață cum să gătească,
cum să își administreze veniturile
pentru a se putea gestiona singuri
când părăsesc centrele de
plasament. Probabil afinitatea
noastră pentru acest ONG vine și
din faptul că sunt și eu părinte a trei
copii minunați, plus faptul că, așa
cum spuneam mai sus, de obicei
clientul de produse bio este o
familie cu copii. Iar copiii, dacă îi ai,
îți provoacă cele mai mari emoții
trăite vreodată, un părinte fiind
dispus să facă orice pentru propriul
copil și aproape la fel de mult
pentru orice alt copil. 
Și ca să închei, ultimul proiect la
care am pus și noi umărul anul
acesta, pe lângă cele de mai sus,
este construirea unei grădinițe într-
un cartier de la marginea orașului
care s-a dezvoltat în ultimii ani, dar
autoritățile nu au prevăzut investiții
în zonă.
Încurajăm antreprenorii să se
implice în responsabilitatea socială,
împreună putem ajuta enorm de
mult comunitatea de lângă noi, și
până la urmă societatea în general.

Clientul de
produse bio este 
în general de sex
feminin, educat, 
cu venit mediu 
și peste medie, 
cu copii.
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Beneficiile sistemului public 
de compensare datorii-creanțe
Echipa structurii de Compensare Datorii-Creanțe din cadrul Centrului de
Pregătire pentru Personalul din Industrie, CDC-CPPI, fosta structură IMI,
lucrează aplicat la un model de stingere a creanțelor cu datoriile, numit SIC, 
adică sistem informatic de compensare, în manieră simplă, sigură, digitalizată,
reglementată și adaptată actualelor nevoi ale economiei românești, pe baza
ordinului de compensare, instrument nemonetar digitalizat.

Cine sunteți voi?

Noi, CPPI suntem o instituție publică
subordonată Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului (MEAT),
finanțată integral numai din venituri proprii,
care organizează pregătirea și atestarea
profesională a specialiștilor aflați în aria de
reglementare a MEAT și a Ministerului
Energiei (ME), și gestionează activitățile de
compensare datorii și creanțe online ale
agenților economici cu sediul în România,
activitate administrată inițial de către
Institutul de Management și Informatică, IMI.
CDC-CPPI gestionează unitar administrarea la
nivel național a sistemului de compensare
datorii și creanțe, Sistemul informatic de
compensare, SIC, precum și toate informațiile
primite de la persoanele juridice.
Valorile noastre sunt legalitatea, etica,
raționalitatea, funcționalitatea, utilitatea,
sustenabilitatea și reziliența.
https://gama.cppi.ro/

Care este baza legală a acestui ajutor
adus agenților economici și când a fost
inițiată?

Procedura de compensare a datoriilor
neplătite și neîncasate între persoanele
juridice cu sediul în România a fost
reglementată prin O.U.G. nr. 77/1999
aprobată prin Legea nr. 211/2001 și aplicată
prin H.G. nr. 685/1999, cadru normativ
actualizat prin O.G. nr. 22/2016 aprobată prin
Legea nr. 155/2017 și aplicată prin H.g.
773/2019 pentru aprobarea normelor
metodologice privind monitorizarea datoriilor
nerambursate la scadență ale contribuabililor,

persoane juridice, în vederea diminuării
blocajului financiar și a pierderilor din
economie.

Când ați început transformarea digitală
a SIC?

A fost o adevărată aventură, am început în
anul 2018 cu organizarea unui concurs de
soluții la care s-au înscris trei firme de
producție software, și am terminat în
noiembrie 2019 după publicarea în Monitorul
Oficial a actualelor reglementări. De atunci
am adaptat continuu aplicația la nevoile
agenților economici, pe baza feedback-ului
obținut, rezultatul fiind optimizarea software-
ului. Mentenanța preventivă, corectivă și
evolutivă, asigurată de firma de producție
software, a contribuit la atingerea actualelor
performanțe. 

Cui i se adresează acest serviciu public?
Ce categorii de clienți deserviți?

În contextul economic determinat de criza
sanitară, cu presiuni asupra lichidității și
solvabilității, a fost și este important că statul
român prin CDC-CPPI, administratorul la nivel
național al sistemului de compensare datorii
și creanțe, SIC, sistem reglementat prin HG
773/2019, a ajutat la deblocarea, în condiții
de siguranță, a aproape 70 miliarde de euro
din anul 2000 până în prezent. În perioada SIC
online, perioada 2020 – 2021, au fost
compensate circa 12 miliarde de lei.
Aplicația informatică SIC, „e-compensare”
cum îi spunem noi, se utilizează în mod
voluntar, contribuie la digitalizarea României,
la diminuarea blocajului financiar, la

reducerea arieratelor din economia
românească, la combaterea întârzierii la
plată, la reducerea birocrației în mod
transparent și sigur pentru toate persoanele
juridice. Compensarea se realizează în
condițiile legii prin stingerea datoriilor
reciproce, neplătite/neîncasate reflectate în
contabilitatea persoanelor juridice
participante, până la concurența celei mai
mici dintre obligații, pe baza ordinelor de
compensare, a sumelor înregistrate în
facturile fiscale, nu în alte documente
justificative așa cum se intenționează prin
memorandum. Clienții noștri sunt de fapt
partenerii noștri, le identificăm nevoile, îi
consiliem, îi invităm la cursuri de utilizare a
SIC, îi ajutăm să își stingă creanțele cu
datoriile.
Așteptările și nevoile partenerilor noștri sunt
într-o dinamică permanentă, evoluția
tehnologiilor și transformarea digitală au
generat schimbarea preferințelor. Modelul de
beneficiar al compensării din mediul
economic este reprezentat de oameni activi,
adaptați la aplicațiile informatice ce le servesc
atingerii obiectivelor, aplicații prietenoase,
flexibile și accesibile de oriunde. De aceea și
strategia CPPI și dezvoltările sistemului
informatic de compensare, din ultimii ani, au
fost centrate pe acțiunile de digitalizare.
Dezvoltările SIC au adus beneficii reale
clienților, le-au sporit autonomia, le-au redus
timpul de tranzacție, au crescut siguranța,
confortul, ceea ce a condus la reducerea
cheltuielilor de tranzacție agregate și
conservarea cash-flow-ului.
Rămâne opțiunea agenților economici de a
decide dacă vor utiliza sau nu SIC, după ce
analizează avantajele.
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Aveți în vedere și alte forme de
dezvoltare ale sistemului informatic?

Anul 2020 a fost unul atipic, plin de crize, an
caracterizat de adaptări și transformări
neînchipuite pentru toate tipurile de afaceri și
pentru conducătorii acestor organizații. Am
învățat din 1999 până în prezent, în peste 22
de ani de activitate în domeniul compensărilor,
că mediul economic românesc este
reprezentat de oameni independenți, flexibili
și îndrăzneți, dornici de schimbări care să le
ușureze munca. De aceea a fost important că
noi, CDC-CPPI, am identificat din timp nevoile
în continuă schimbare ale stake-holderilor, am
oferit alternativă pentru depășirea acestei
crize sanitare dificile, prin diminuarea
blocajului financiar și a pierderilor din
economie prin flexibilizarea mecanismului de
compensare a datoriilor nerambursate la
scadență ale operatorilor economici.
În cursul anului 2020, în urma unor întâlniri
organizate de Ministerul Finanțelor, am făcut
chiar obiectul unui memorandum de extindere
a SIC, document ce propunea spre
compensare și alte obligații de plată în afară de
facturile fiscale, denumit „Dezvoltarea
sistemului de compensare datorii și creanțe ale
persoanelor juridice prin sistemul informatic de
compensare, S.i.c., gestionat de centrul de
pregătire pentru personalul din industrie
bușteni, aprobat în ședința de guvern din data
de 16.07.2020” 

Raportat la cele șase sute de milioane de
lei compensate lunar, adică peste o sută
de milioane de euro, cam care este
costul tranzacției?

Oriunde în lume, costurile de tranzacţionare
reprezintă piedici în calea eficienţei, deoarece
presupun cheltuieli  de analiză, studii de
evaluare a variantelor posibile de stingere a
creanțelor cu datoriile. Acest demers devine
complicat deoarece nu prea avem timp şi nu
ştim care sunt variantele la care putem apela
în mod rapid, sigur, eficient și cât mai ieftin.
Intuiţia, experienţa şi inteligenţa sunt foarte
importante pentru a lua decizii, în condiții de
risc minim, fără a avea toate informaţiile
necesare şi chiar fără să cunoaștem opţiunile
din viitor. În trecut, costurile de tranzacţionare
nu prea au fost luate în considerare, deşi ele
limitează operaţiunile comerciale şi
schimburile, constituind astfel o piedică pentru
realizarea bunăstării şi a eficienţei. Sunt costuri
determinate de analiză, de informare, de
supraveghere şi de punere în practică.
În cazul sistemului reglementat, SIC, tariful de
compensare reprezintă, în medie, aproximativ
0,025% din valoarea compensată din facturile
fiscale. Aceste sume tarifare încasate sunt
utilizate pentru cheltuielile de funcționare
adică pentru costurile interne ale instituției
(salarii, energie, consumabile, amortizare,
servicii, 19% TVA de plată, alte taxe-impozite-
contribuții, etc.) și pentru mentenanța/

dezvoltarea SIC, conform BVC aprobat de către
MEAT.
În afara tarifului de compensare, pentru
generarea și finalizarea unui circuit de
compensare, tarif cuprins între 15 și 110 lei,
TVA inclus, nu se solicită alte sume
beneficiarilor noștri. Consilierea, consultanța,
inclusiv cursurile de utilizare SIC,
deschiderea/menținerea activă/actualizarea
contului de utilizator, alte solicitări specifice,
nu sunt însoțite de costuri pentru partenerii
noștri.
În anul 2020 am readus în circuitul economic
0,6 % din PIB față de 2,9% din PIB cât se
compensa în anul 2010. Perioada anilor 2016 –
2019 a generat reducerea activității de
compensare, dar începutul crizei sanitare ne-a
găsit în postura de serviciu public rezilient,
facilitator al tranzacțiilor nemonetare.

Care au fost dificultățile întâmpinate de
beneficiarii compensării?

Au fost dificultăți inerente începutului, cele
generate de deschiderea contului, de
achiziționarea semnăturii electronice calificate
și de utilizarea acesteia, de înțelegerea
sistemului nemonetar tip troc și, uneori, de
înțelegerea noțiunii de instituție finanțată
numai din venituri proprii generate de tariful
de compensare. Semnătura calificată în anul
2021 reprezintă instrumentul care, în afara
accesului în SIC, permite semnarea oricărui tip
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de document cum ar fi contractele de muncă
şi documentele aferente dosarului de
personal, documentele ANAF și alte
documente de afaceri.
Deși sistemul este nemonetar, siguranța
tranzacției și securitatea informatică este
prioritatea noastră zero care i-a convins pe
partenerii noștri, reprezentanți ai firmelor de
stat sau private, să utilizeze SIC. 
În trecut au fost câteva reclamații ce au ajuns
în instanță, reclamații clarificate prin
intermediul experților contabili calificați și
soluționate cu celeritate. În perioada SIC
online, din ianuarie 2020 până în prezent, nu
am înregistrat reclamații, sesizări sau litigii
care să facă obiectul competenţei instanţelor
judecătoreşti. Semnătura electronică
calificată și respectarea actualelor proceduri
de compensare reglementate rezolvă practic
toate dificultățile din trecut legate de
potențialele fraude produse  prin utilizarea
semnăturii olografe. 

Compensarea este ceva de genul
trocului?

Da! Ați înțeles bine, este un mediu
tranzacțional lipsit de monedă, adică
nemonetar.
O „economie bazată pe troc” presupune o
specializare a muncii, sunt generate
constrângeri practice, de ordin fizic, şi orice
schimb de bunuri sau servicii implică aşa-
numite „costuri de tranzacţionare” necesare
pentru a se întâlni partenerii tranzacției în
același loc și la aceeași dată stabilite în
comun.
E-compensare permite introducerea în SIC a
facturilor reprezentând  creanțe în raport cu
un partener și datorii față de alt partener, iar
algoritmul, în mod confidențial, poate
identifica legături între parteneri necunoscuți,
rezolvând astfel problema sumelor blocate.
Banii cresc eficienţa schimburilor, contribuind
la bunăstarea tuturor părților dar, în absența
banilor, există alternativa „trocului” e-
compensare sau SIC așa cum este
reglementat prin HG 773/2019.
Această formă de tranzacție, reglementată în
era digitală, nu mai are nevoie de prezența
fizică a partenerilor într-un anumit loc și la o
anumită oră. Tranzacția se realizează rapid și
sigur de la distanță, în mod reglementat.
Viața în Europa a arătat că absența
reglementărilor poate genera riscuri

considerabile pentru stabilitatea pieţelor, aşa
cum s-a întâmplat în cazul crizei financiare
declanşate în anul 2008. 
SIC reglementat de statul român previne
frauda și lăcomia care, uneori, apar în alte
sisteme mai puțin sau deloc reglementate!

Ce avantaje sunt generate de
compensare?

Compensarea readuce în economia
românească capitalul blocat în facturile
neplătite/ neîncasate! 
Din anul 2000 până în octombrie 2021 am
deblocat aproape 70 miliarde de euro,
pornind de la valoarea unui euro de 1,9955
lei în anul 2000 și ajungând la 4,9489 lei în
octombrie 2021. 
Capitalul blocat costă!
Costul capitalului depinde de stocul de capital
blocat în factură, de rata cu care se
depreciază, precum şi de preţul său iniţial.
Capitalul se depreciază, se uzează în timp
proporțional cu întârzierea plăților. Costul
capitalului depinde de rata de depreciere şi
de rata dobânzii. Prin compensarea realizată
la timp se evită deprecierea capitalului.
Tranzacțiile prin facturi fiscale au un caracter
fiduciar. Valoarea exprimată prin monedă a
facturilor de încasat și de plată scade în timp
din cauza ratei de depreciere și a dobânzii
convenționale. Plățile sunt amânate din lipsa
lichidităților. Soluțiile de creditare sau de
compensare reprezintă căi de stingere a
creanțelor cu datoriile. 
Timpul scurs de la facturare până la încasare
generează pierderi!
Compensarea conservă cash-flow-ul și reduce
pierderile!

Totuși cum funcționează acest 
„troc digital”?

Problema esențială într-un mediu economic
bazat numai pe troc este identificarea unei
contrapărţi care să dorească exact bunul sau
serviciul oferit şi care să ofere, în schimb,
chiar bunul sau serviciul dorit. Cu alte cuvinte,
un troc reuşit necesită dubla coincidenţă a
nevoilor, presupune costuri substanţiale
legate de căutarea unei contrapărţi
corespunzătoare, costuri de aşteptare și de
identificare a soluțiilor optime. Prin SIC online
soluțiile sunt identificate rapid grație unui
algoritm bine elaborat.

Soluțiile oferite de SIC sunt numeroase,
conform raportului relativ, funcție de
numărul de firme n înregistrate în aplicație,
ceva de genul n*(n-1)/ 2 , față de sistemul
bancar unde soluțiile sunt mai simple de
genul n-1. De exemplu, la 11 firme înscrise în
aplicație cu facturi, avem 55 de potențiale
soluții nemonetare față de 10 soluții în
sistemul monetar.
Algoritmul aplicației SIC rezolvă problema
timpului și a pragului compensat.

Ce planuri de viitor aveți?

Strategia dezvoltării platformei SIC, inițiată în
anul 2018, are un atribut de flexibilitate pe
termen lung, de recalibrare continuă a
capabilităților ecosistemului în funcție de
starea mediului intern sau extern, inclusiv de
adaptare la șocurile pandemiei.
Modernizarea sistemului de operare SIC a
reprezentat o investiție în creșterea
performanței instituționale a CPPI, o investiție
ce a pornit de la satisfacerea tuturor
intereselor, mai bine spus a identificat
convergența intereselor pentru toți stake-
holderii, adică pentru beneficiarii direcți ai
SIC, administrația publică, angajații și
partenerii în dezvoltarea aplicației
informatice.
Vom continua investițiile în dezvoltarea
platformei noastre digitale SIC sau SICOD
împreună cu echipa de programatori a SITI
SA, echipă care a câștigat concursul de soluții
în anul 2018, an în care am demarat procesul
de modernizare a „trocului digital”. 
Intenția noastră este să adăugăm, în mod
inovativ, cât de curând, elemente ale
tehnologiei Blockchain, tehnologie care va
favoriza creșterea numărului de tranzacții de
compensare a creanțelor cu datoriile, în
manieră mai sigură și mai prietenoasă, pentru
a contribui la sustenabilitatea unei economii
românești mai conectată și mai echitabilă.
Este vital ca CPPI să continue prin
comunicare continuă, prin cursurile
săptămânale, prin raportările periodice, prin
simpozionul CDC organizat anual și prin
articole de presă, să explice rolul activității
CDC-CPPI, atât către exteriorul instituției, cât
și în interiorul acesteia. În caz contrar, părți
exterioare CPPI pot prelua controlul
comunicării și pot livra informații imperfecte
diferite față de ceea ce ar dori instituția să
comunice, afectând astfel reputația acesteia. 





62 l decembRie 2021

C
LU

B 
A

n
TR

EP
RE

n
O

R

Curriculum Logiscool România
este conceput pentru a dezvolta
abilitățile tehnice ale copiilor
Interviu cu Indira Abdulvoap, Director General, Logiscool România

Ce a adus nou Logiscool România 
pe piața educațională din țara noastră?

Logiscool este prezent în România de
aproape patru ani, timp în care am ajuns la
peste 55 de centre educaționale la nivel
național. Am adus expertiza internațională,
un sistem de învățare nou alături de
instructori tineri și entuziaști și acces la
educație digitală, de la cursuri de
programare și robotică la workshop-uri de
programare în zona de creație. Avem
propria noastră platformă – Scoolcode și
portalul comunității elevilor - MyLogiscool,
unde elevii pot să își expună proiectele și
să interacționeze între ei. În cadrul
cursurilor noastre, focusul este pe
învățarea prin joc. Oferim un curriculum
care se întinde pe 6 ani, de la blocuri
vizuale la codare text și care se adaptează
periodic nevoilor de învățare.

Pandemia a accelerat alfabetizarea
digitală. În cei 4 ani de existență 
în România, la cursurile Logiscool 
au participat peste 30.000 de elevi. 
Ce strategie de dezvoltare aveți 
pentru anul 2022?

Anul care vine aduce în plan noi deschideri
de locații Logiscool, în orașe mici si medii,
unde nevoia de alfabetizare digitală este în
creștere. Evoluția pe care o avem, ca rețea,
dar și ca număr de elevi, ne arată un
interes din ce în ce mai crescut din partea
părinților pentru cursuri de programare
dedicate copiilor. Pentru 2022, ne vom
focusa să extindem zona de parteneriate
cu școlile publice și private și cu companiile
din domeniu.
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Curriculum Logiscool România
este conceput pentru a dezvolta
abilitățile tehnice ale copiilor.
Cum este structurat în prezent
curriculum, pe ce abilități se
pune accent?

Curriculum nostru, în continuă
dezvoltare, include cursuri de
programare și robotică menite să
dezvolte cursanților și abilități
tehnice, dar și soft skills. 
În plus oferim tabere în perioadele
de vacanță, dar și workshop-uri pe
diferite subiecte de actualitate din
lumea digitală: 3D design, App
Creation, Digital Illustration și
Minecraft Modding.
Elevii de clase mici încep studiul
programării prin joc, pe bază de
blocuri vizuale. Ulterior, de la
semestru la semestru evoluează,
ajungând la programare în Python,
C#. Ne concentrăm atenția pe
abilitățile lor tehnice, dar la Logiscool
ei își dezvoltă și gândirea analitică,
capacitatea de a rezolva probleme,
comunicarea și gândirea critică. E o
activitate extra-școlară benefică din
multe puncte de vedere.
Curriculum Logiscool România este
conceput pentru a dezvolta abilitățile
tehnice ale copiilor, așa încât
indiferent de meseria către care se
vor îndrepta, cu siguranță având o
componentă digitală, să aibă deja un
set de abilități axate pe tehnologie.
Toți elevii, indiferent că participă la
cursuri în sediul școlii noastre sau
online, au acces la materiale suport
și la resurse educative disponibile în
platforma de învățare proprie
Scoolcode.

Cum vă recrutați trainerii?

Profilul pe care îl căutăm e simplu:
tineri studenți, pasionați de
programare, care studiază în
domeniu sau au abilități tehnice
dovedite și care sunt pasionați de
lucrul cu copiii. Încercăm să găsim un
echilibru între abilitățile tehnice pe
care trainerii le au și cele soft, de
comunicare, empatie, răbdare – care

sunt foarte importante în lucrul cu
elevii. Din fericire, avem bucuria de a
avea în rețea tineri talentați și
pasionați de ceea ce fac, unii dintre
ei realizând proiecte personale
impresionante (roboți, aplicații etc.).
În schimb, noi le oferim trainerilor
noștri un mediu de lucru modern,
program flexibil, acces la sesiuni de
training și pachete de beneficii.
Organizăm periodic sesiuni de
mentorat și formare pentru ei,
suntem conștienți că, fără a investi în
resursa umană, nu se poate evolua.

Cum funcționează sistemul de
franciză? Ce criterii trebuie să
îndeplinească viitorii parteneri?

Ne dorim parteneri care să înțeleagă
impactul pe care educația digitală îl
are în viitorul copiilor și
adolescenților și care își doresc să
investească în comunitate. Focusul
lui trebuie să fie pe educație de
calitate, să aibă bune abilități
interpersonale și motivația de a
forma o echipă locală care să
performeze.
Experiența în IT ajută, dar nu este
condiție obligatorie pentru a avea o
școală Logiscool. În schimb, apreciem
profilele de manageri care lucrează
pentru obiectivele lor, care se
implică activ în business și care au
spirit antreprenorial.
Oricine împărtășește drive-ul și

valorile noastre poate deschide o
școală Logiscool în sistem de
franciză, contribuind la alfabetizarea
digitală a copiilor din comunitățile
din care fac parte, dezvoltându-și în
același timp propria afacere.
Sistemul pune la dispoziția
partenerilor toate elementele și
cunoștințele necesare deschiderii
unei școli, inclusiv consultanță
managerială și sprijin pentru
dezvoltarea business-ului.

Ați înființat Fundația pentru
Educație Digitală. Care sunt
obiectivele acestei entități?

La Fundația pentru Educație Digitală
credem că fiecare copil pus în
contextual favorabil unde are acces
la resurse, își poate dezvolta
capacitățile cognitive și psiho-
emoționale pentru a avea o viață
împlinită. Educația digitală timpurie
le asigură copiilor cunoștințele
necesare meseriilor viitorului.
pentru că digitalizarea este
inevitabilă, vrem să ne asigurăm 
că generația de astăzi are toate
instrumentele necesare pentru a
reuși. 65% dintre copiii care încep
școala astăzi vor avea acces la locuri
de muncă complet noi, care nu
există încă. ne dorim, alături de
parteneri, să contribuim la a face
accesibilă educația digitală fiecărui
copil din țară.

Curriculum
Logiscool România
este conceput
pentru a dezvolta
abilitățile tehnice
ale copiilor, așa
încât indiferent de
meseria către care
se vor îndrepta, cu
siguranță având o
componentă
digitală, să aibă
deja un set de
abilități axate pe
tehnologie. 
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Pandemia a accelerat 
cu cel puțin 5 ani nivelul 
de digitalizare al companiilor
Interviu cu Liviu Sima, Fondator, IT Genetics

Sunteti lideri în AIDC (Automatic
Identification and Data Capture) 
și POS (Point of Sale). Ce a contribuit
mai mult la acest rezultat? 

Cred că cel mai important lucru care ne-a
adus în acest punct a fost echipa foarte
bună pe care o avem. IT Genetics are o
echipă de profesioniști, pasionați de

tehnologie și dedicați în munca lor în fiecare
proiect desfășurat.
Pe lângă asta cred că au contribuit
perseverența și respectul care caracterizează
fiecare relație de business pe care o avem,
indiferent dacă vorbim de relații cu angajații
noștri sau cu companiile cu care colaborăm. 
De asemenea, din anul 2009 când am intrat
pe nișa DC/POS (data collection/point of

sale), am căutat constant să oferim cele mai
inovative soluții, iar acest lucru ne-a făcut să
fim prima opțiune a clienților noștri. 

IT Genetics are o expertiză de 15 ani 
în integrarea de soluții IT&C pentru
retail, logistică, producție, pharma,
banking și alte industrii. Cu ce parteneri
/ furnizori de echipamente colaborați
constant?

De-a lungul timpului am dezvoltat
parteneriate valoroase cu cei mai importanți
jucători din domeniul tehnologic, astfel încât
să oferim soluții complete care să răspundă
celor mai variate cerințe de business.
Dintre ei îi pot menționa pe: Zebra
Technologies și Honeywell, lideri globali în
furnizarea de soluții profesionale de
identificare și colectare de date. IT Genetics
este una dintre puținele companii care are
statutul de Zebra Premier Business Partner
și Honeywell GOLD Partner. 
Iar de anul acesta ne-au devenit parteneri
Universal Robots, o tehnologie care a
transformat afaceri și industrii întregi cu
ajutorul roboților colaborativi.

Care au fost proiectele cele mai
importante pe care le-ați finalizat 
în ultimii ani?

Unul dintre cele mai importante proiecte pe
care l-am finalizat anul acesta este lansarea
Planograma, o platformă digitală de tip
WMS (Warehouse Management System)
care automatizează toate procesele 
dintr-un depozit și care aduce creșteri
semnificative din punct de vedere 
al profitabilității.
Un alt proiect demarat acum mai mult
timp, dar care de la începutul pandemiei a



65decembRie 2021  l

C
LU

B A
n

TREPREn
O

R

devenit prioritar, este susținerea și
educarea pieței pentru a accelera
procesul de digitalizare. Pentru asta,
ne-am implicat în acțiuni colective,
precum inițiativa Vreau Online care
a avut ca obiectiv digitalizarea a 50
de producători români și am adus în
portofoliu soluții complete de
automatizare cu roboți colaborativi,
echipamente industriale, gravatoare
laser, sisteme de scanare neasistată,
senzori fotoelectrici etc. 

În acest an ați lansat platforma
digitală Planograma, de tip
WMS (Warehouse Management
System), care îşi propune să
centralizeze, să eficientizeze şi
să automatizeze activităţile de
logistică, depozitare, curierat,
distribuţie şi producţie. Cum a
fost primită această soluție
informatică de către jucătorii 
din industriile respective?

Am lansat Planograma într-un an
pandemic în care digitalizarea
proceselor a devenit aproape un
criteriu esential pentru a rămâne pe
piață, iar tot mai multe companii
căutau soluții pentru a-și eficientiza
sau extinde serviciile în zona de 
e-commerce. Așa că am avut un
feedback foarte bun, deoarece
organizațiile cu care discutăm sunt
deschise soluților intuitive, care pot
fi implementate în regim SaaS
(software-as-a-service) și care le
oferă beneficii imediate. Estimăm că
anul viitor, cel puțin 50 de companii
vor folosi Planograma ca soluție
principală de WMS.

În ultimii ani v-ați extins regional,
având birouri în Ungaria, o piață
în care business-urile au o
deschidere mai mare pentru
implementarea tehnologiilor 
de ultimă generație pentru
optimizarea activității. 
De asemenea, ați deschis 
un birou și în Bulgaria. 
Sunteți mulțumiți de rezultatele
înregistrate în aceste două 
state vecine?

Extinderea în piețele vecine face
parte din dorința noastră de a
promova un brand românesc, de a
înclina pozitiv balanța comercială a
țării prin exportul de know-how și
experiență a specialiștilor români.
Atât Bulgaria, cât și Ungaria sunt
piețe în care business-urile au o
deschidere mare pentru
implementarea tehnologiilor de
ultimă generație pentru
optimizarea activității, completând
foarte bine specificul pieței din
România. Tocmai de aceea,
soluțiile oferite au fost foarte bine
primite și am avut de la an la an
creșteri susținute ale cifrei de
afaceri de peste 50%.

Pandemia a stimulat
digitalizarea și dezvoltarea
sectorului e-commerce. 
Cum putem grăbi acest proces
și educația digitală a
antreprenorilor?

În acest nou context companiile au
fost nevoite să își regândească
procesele și cred că și cele mai
puțin pregătite au înțeles
necesitatea digitalizării. Părerea
mea este că pandemia a accelerat
cu cel puțin 5 ani nivelul de
digitalizare al companiilor.
Pentru a-i sprijini în acest proces

este necesar să le facilităm accesul
la soluțiile potrivite, adaptate
specificului industriei lor și să le
punem la dispoziție experiența și
know-how-ul necesar, fie prin
programe de accelerare digitală
sau prin furnizori de încredere.
Avem în plan ca în curând să
oferim și o serie de cursuri pentru
antreprenori care să-i sprijine în
procesul de digitalizare în anumite
arii de business.

Ce așteptări aveți din partea
instituțiilor locale și centrale 
în privința procesului de
digitalizare, ținând cont de
cum au mers lucrurile până
acum și de investițiile
planificate în PnRR?

Educația pentru digitalizare ar
trebui să pornească în primul rând
din direcția instituțiilor publice.
Acestea pot fi un exemplu. Ar fi
benefice campanii și canale
dedicate de informare și măsuri
specifice, cu impact financiar:
facilitarea accesului la fonduri
europene, acordarea de subvenții
și derogări, sau chiar oferirea unor
reduceri la plata taxelor în funcție
de gradul de digitalizare atins de
fiecare companie.

DESPRE IT GENETICS

Fondată în 2007, IT Genetics este un furnizor de
tehnologie specializat în soluții IT profesionale,
pentru companii din România, Ungaria și Bulgaria.
Misiunea companiei este să contribuie la
digitalizare, făcând tehnologia accesibilă tuturor
companiilor, indiferent de natura și mărimea lor, și
oferind soluții integrate, care îmbină partea de
hardware, cu cea de software. 
În cei 15 ani de expertiză pe piața locală și cea
internațională, compania a implementat proiecte
complexe pentru clienți din industriile de retail,
logistică, producție, pharma, banking etc. Soluțiile IT
Genetics sunt create pentru a optimiza și
automatiza procesele de lucru, iar fiecare soluție dezvoltată de companie este personalizată
după specificul și potențialul de absorbție al clientului.

Am lansat
Planograma într-un
an pandemic în
care digitalizarea
proceselor a
devenit aproape
un criteriu esential
pentru a rămâne
pe piață, iar tot mai
multe companii
căutau soluții
pentru a-și
eficientiza sau
extinde serviciile
în zona de 
e-commerce.
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Doar dialogul direct și cooperarea pot
consolida încrederea reciprocă și asigura
bune practici între avocat și clienți
Interviu cu Sorina-Gabriela Ioanițoaia, 
Avocat Titular, C.A. IOANIȚOAIA T. SORINA GABRIELA

v-ați specializat în servicii juridice
integrate pentru companiile din
industria transporturilor și cea de
logistică și distribuție. Cum vedeți
evoluția acestor sectoare, ținând cont
de ritmul de dezvoltare din ultimii ani 
și de planul de investiții anunțat 
prin PnRR?

Epidemia de coronavirus pune la încercare
întreaga lume în moduri fără precedent și
pe care cu siguranță nu ni le-am imaginat.
Nici acum nu reușim să intuim amploarea
pe care o va căpăta până la final această
criză și, drept urmare, previziunile sunt
destul de dificil de făcut. Cert este că
ea necesită un răspuns adecvat în ceea ce
privește solidaritatea, iar sprijinul trebuie să
intervină urgent. Comisia Europeană și
autoritățile naționale fac eforturi pentru
asigurarea în continuare a menținerii pe
linia de plutire a întreprinderilor și pentru
ca economia să fie pregătită să se redreseze
de îndată ce acest lucru va fi posibil. 
Din păcate, pandemia a afectat grav
segmentul serviciilor de transport. Scăderea
rapidă a volumului transportului comercial,
întreruperea unor culoare, blocajele din
toată Europa, oprirea producției și, ca
urmare, scăderea cererii de transport, au
dus la pierderi mari în acest domeniu. În
pofida aparentei redresări, impactul
pandemiei de COVID-19 în special asupra
activităților de transport persistă în
continuare.
Transportul de mărfuri este, după cum știm,
esențial pentru dezvoltarea economica și
pentru bunăstarea unei națiuni. Acesta
leagă practic producătorii de consumatori,
punând în timp util bunurile la dispoziția
celor din urmă. Lanțul de distribuție este în
consecință, esențial pentru procesul de
producție și are impact direct asupra

eficienței economice. Transporturile aeriene
și maritime sunt printre sectoarele grav
afectate de pandemie. Într-o perioadă în
care lanțul global de aprovizionare a fost
perturbat de pandemie, s-a înregistrat o
cerere mare de bunuri, ceea ce a dus
la majorarea prețurilor la transportul
maritim. Și, din păcate, prețurile vor crește
în continuare, indiferent că ne referim la
transport rutier, aerian sau feroviar, ca
urmare a creșterii prețului combustibililor. 
În ceea ce privește planul de investiții

anunțat prin Planul Național de Redresare și
Reziliență, din datele pe care le-am văzut,
veștile sunt îmbucurătoare. În sensul că
sectorul de transport va beneficia de 7,62
miliarde de euro care vor aduce în primul
rând 434 km de autostradă construiți, dar și
52 stații electrice construite,
implementarea unui nou sistem de taxare
“poluatorul plătește”,  înnoirea a 200.000
de mașini din parcul auto până în 2026, 311
km de cale ferată modernizată, 110 km de
cale ferată electrificată, 206 km de cale
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ferată cu sistem modern de centralizare,
12,7 km de rețea nouă de metrou și  32 de
trenuri noi de metrou.
Totul depinde de evoluția pandemiei și de
ritmul în care aprovizionarea se adaptează
la redresarea rapidă a cererii în urma
redeschiderii economiei.

Ce particularități au serviciile
avocațiale oferite companiilor 
din transporturi?

Fiind un domeniu complex, este totodată
unul care oferă multe provocări
profesionale. Companiile de transport, în
special cele cu mulți angajați, au în general
un volum mare de lucru, caracterizându-se
printr-o mai mare nevoie de rigurozitate în
stabilirea cadrului procedural pentru
desfășurarea activității, în condițiile în care
legislația este într-o continuă schimbare.
Opinia mea - și mi-o mențin cu toată tăria  -
este că societățile axate pe transporturi și
logistică, dar și pe alte activități conexe
acestora, trebuie să aibă aproape un avocat
specializat, care să poată supraveghea,
remedia și într-un final eficientiza fluxul
operațional în domeniu. De la contractele
caselor de expediții și transportatorilor până
la cele de logistică și operațiuni, toate
trebuie atent monitorizate de către oameni
specializați, pentru că atenția la detalii este
apanajul nostru, iar acest domeniu are mai
mare nevoie de așa ceva la acest moment.
Spun asta deoarece, pentru a fi în siguranță,
trebuie să putem prevedea și contracara din
start eventualele probleme. De asemenea
să putem diminua la maximum eventualele
pierderi. 

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

Trebuie să recunosc ca am avut mari
surprize, în sensul că mă așteptam ca pe
parcursul pandemiei, din pricina încetinirii
fluxului de lucru, problemele să fie
aplanate, noi să avem doar un rol de
consiliere în direcția ajustării contractelor
permanent la noile restricții și la schimbările
de legislație. Dar nu a fost deloc așa. Spre
surpriza mea, în ultimul an am avut o
multitudine de spețe în domeniul
transporturilor și al logisticii din ce în ce mai

complexe, implicarea noastră fiind
esențială. Spețe care, de ce să nu recunosc
ne-au adus și multe satisfacții profesionale. 
Citeam de curând o analiză care prezenta
evoluția financiară a 3 industrii privind
bugetul antreprenorilor, având la bază un
studiu legat de acesta și care relevă  în
transporturi o tendință majoră de
reajustare a prețurilor din contractele
comerciale și bugetarea corelată cu
strategia de prețuri. 
Se vorbește mult  - cred că în toate
domeniile este așa  - despre pandemie,
dacă aceasta este sau nu o situație de forță
majoră, se vorbește mult despre modul în
care se pot respecta clauzele contractuale
în aceste momente în care societățile – în
special cele de transporturi - sunt greu
încercate, se fac eforturi mari în acest
moment pentru asigurarea locurilor de
muncă și continuarea în condiții de
normalitate a activității.

Cum apreciați evoluția serviciilor 
de mediere și de arbitraj comercial 
pentru firmele din transporturi,
logistică și distribuție?

Ați atins un subiect care îmi face mare
plăcere. Fiind și mediator, am considerat
întotdeauna că orice conflict înainte de a
escalada, orice speță înainte de a ajunge în
instanță, trebuie mediate, trebuie aduse
față în față părțile, pentru că în cele mai
multe situații se ajunge la soluții rentabile
pentru ambele părți. Soluții “win-win”, cum
spunem noi, în care părțile își creionează
singure, evident ghidate, decizia. Asta spre
deosebire de spețele care ajung în instanță,
unde soluția este clar dictată de către un
judecător și se ajunge mai greu la tranzacții,
soluția de cele mai multe ori fiind dată doar
în favoarea unei părți.

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

Am să mă refer aici la piața serviciilor
profesionale avocațiale care evoluează în

același timp cu schimbările normative și
practicile globale. 
Serviciile asigurate de avocați au devenit
din ce în ce mai complexe. Ele au fost
obligate să se adapteze noilor realități de
reglementare din diferite domenii de
activitate din România și din întreaga lume,
pentru consacrarea, protecția și
respectarea drepturilor tuturor cetățenilor.
În prezent, există din câte înțeleg, în
România un procent de circa 10,3 avocați
raportat la 10.000 de locuitori, ceea ce
reprezintă destul de puțin comparativ cu
alte țări europene. Acest procent, privit
singur, nu este relevant pentru a reflecta
starea avocaturi și, de fapt starea
societății, el arătând cât de ”litigioasă”
este o țară. 
Experiența a demonstrat că în această
profesie, doar dialogul direct și cooperarea
pot consolida încrederea reciprocă și
asigura bune practici între avocat și clienți.
De aceea mi se pare regretabil că instituția
avocatului independent începe să dispară,
ea fiind înlocuită încet sub ochii noștri de
marile case de avocatură și de avocații in-
house, de ultimii menționați fiind chiar
mare nevoie în domeniul despre care
vorbim. Este, după cum spuneam, esențial
să poți preveni eventualele litigii și asta se
poate face doar printr-o colaborare de
lungă durată, în care avocatul să fie
aproape de client și de angajații săi, să
cunoască îndeaproape lanțul operațional și
să conceapă proceduri, documente și
planuri pentru desfășurarea activității în
siguranță.

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

Sportul este hobby-ul meu principal și
modul meu de relaxare. Sportul în toate
formele sale, fie că înseamnă înot,
gimnastică, patinaj, și nu în ultimul rând,
ski. Din păcate, pandemia mi-a modificat și
mie programul de relaxare, aducând
tenisul de masă și, mai nou, gătitul pe
primele locuri. De asemenea, citesc mult și
înainte făceam activități de voluntariat pe
care, da, le consideram un hobby.
Satisfacția că ajuți și zâmbetele pe care le
primești ca mulțumire creează cu adevărat
o „dependență”.
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Efervescența pieței de M&A - 
o gură de oxigen 
pentru antreprenori
Articol de Laura Toncescu, Head of KPMG Legal - Toncescu și Asociații SPARL

TRENDUL ACTUAL AL PIEȚEI DE
M&A ESTE UNUL DE PUTERNIC
DINAMISM

Ultimii 2 ani au fost marcați în primul rând de
provocări, antreprenorii fiind puși în situația
de a se adapta rapid și eficient la noi condiții
de lucru, la noi mentalități și comportamente,
dar, fiindcă ne place mereu să privim cu
optimism viitorul, și la noi oportunități.
Dinamismul pieței de M&A și-a lăsat
amprenta în mod diferit asupra
antreprenorilor, reacția la noile condiții de
piață fiind una diferită, în funcție de industria
în care activează sau în funcție de
dimensiunea business-ului de la nivel local
sau internațional.
Astfel, la nivelul jucătorilor de mari
dimensiuni de pe piața locală și de la nivel
european oferim asistență integrată (juridică
și fiscală) în procese de restructurare
implementate la nivel de grup, fie sub formă
de fuziuni, divizări sau transferuri de
business.
La polul opus, pe segmentul de start-ups, un
domeniu care devine din ce in ce mai
important și dinamic în România, am avut
plăcerea de a fi implicați în mai multe
proiecte de finanțare, care ne-au provocat
creativitatea în identificarea de mecanisme
de finanțare, de protecție pentru fondatori și
de asigurare a unor drepturi exclusive
finanțatorilor cheie.

CROwDFUNDING-UL 
CA MODALITATE ALTERNATIVă
DE FINANȚARE

În vremuri în care finanțarea clasică (de
obicei, prin împrumuturi bancare) a firmelor
de dimensiuni reduse (start-up-uri sau 
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IMM-uri) devine din ce în ce mai
puțin accesibilă în lipsa unui capital
substanțial sau a unor garanții
semnificative, crowdfunding-ul este
de cele mai multe ori o gură de
oxigen pentru acestea. Conceput ca
un sistem cu trei actori principali,
crowdfunding-ul (sau finanțarea
participativă) este deja cunoscut
drept o modalitate de finanțare
alternativă, prin care investitorii și
dezvoltatorii de proiecte sunt
conectați prin intermediul unui un
terț, care pune la dispoziție o
platformă online. Atractivitatea
crowdfunding-ului constă în
posibilitatea rapidă și facilă de a
atrage finanțare de la un număr
ridicat de investitori, de asigurare a
unei vizibilități crescute a proiectului
propus spre dezvoltare și implică
costuri în general mai reduse față de
alte metode de finanțare.
Mai mult decât atât, genul acesta de
finanțare presupune de cele mai
multe ori și un business care să fie
orientat pe inovație. Pentru ca ruda
de finanțare să fie una de succes,
start-up-ul trebuie să aducă pe masa
investitorilor ceva nou, ceva
atrăgător și acel ceva care are șanse
să producă rapid venituri sau să aibă
un impact semnificativ pe termen
mediu sau scurt în industria în care
activează.
Astfel, o parte dintre garanțiile
uzuale acordate de antreprenor
finanțatorilor clasici sunt înlocuite în
acest moment cu garanția unei idei
inovatoare, cu potențial de
implementare și generare de profit
pe termen scurt. O altă monedă de
schimb sunt însă și mecanismele
clasice din M&A, în contrapartidă
pentru finanțarea oferită, investitorii
își securizează drepturi de veto cu
privire la anumite aspecte
considerate importante pentru viața
societății (cum ar fi primirea de noi
investitori în runde de finanțare
succesive, evitarea diluării propriilor
participații prin agrearea unor
discount-uri la următoarele runde
de finanțare, schimbarea planurilor
de afaceri, numirea

managementului societății etc.) sau
drepturile clasice de Drag/Tag Along
în situații considerate cheie pentru
societatea în care devin acționari /
asociați.
În aceste cazuri, avocatul trebuie să
identifice acele drepturi care dau
confort antreprenorului că
interesele sale sunt securizate,
menținând însă un echilibru față de
investitori. Experiența noastră în
multe astfel de proiecte ne-a arătat
că noii antreprenori și investitori
sunt de cele mai multe ori
antreprenori/investitori care solicită
consiliere juridică și fiscală cu un
grad din ce în ce mai ridicat de
complexitate, cu un simț comercial
foarte dezvoltat și deschiși la nou.
Pe plan legislativ, ne bucurăm să
vedem la nivel european o încercare
de dezgheț al reglementării
crowdfunding-ului. Și ne referim aici
mai ales la Regulamentul (UE)
2020/1503 privind furnizorii
europeni de servicii de finanțare
participativă pentru afaceri şi de
modificare a Regulamentului (UE)
2017/1129 şi a Directivei (UE)
2019/1937, care va fi direct aplicabil
și în România din 10 noiembrie

2021. Acest cadru intenționează să
ofere investitorilor o predictibilitate
mai mare, un grad mai ridicat de
încredere în astfel de modalități de
finanțare și să faciliteze accesul
antreprenorilor locali la surse de
finanțare din afara granițelor. În
trecut, au existat inițiative și pe plan
local. Mai exact, s-a încercat o
reglementare a crowdfunding-ului,
care însă a rămas blocată în
Parlament (ne referim aici la PL-x nr.
801/2015, proiectul de lege privind
dezvoltarea finanțărilor participative
(crowdfunding)). Printre minusurile
respectivei inițiative autohtone
(cum reiese de altfel și din avizul
negativ dat de Guvernul României în
mai 2018) s-a numărat chiar absența
unui mecanism adecvat de protecție
a investitorilor.
Prin urmare, ne așteptăm ca
efervescența să continue, aducând
proiecte interesante și provocatoare
pentru noi, ca avocați, dar și cu
potențial semnificativ de dezvoltare
pentru oamenii cu idei
extraordinare, antreprenorii,
respectiv pentru investitorii
dinamici, fini cunoscători ai
oportunităților create de COVID-19.

Atractivitatea
crowdfunding-ului
constă în
posibilitatea rapidă
și facilă de a atrage
finanțare de la un
număr ridicat de
investitori, de
asigurare a unei
vizibilități crescute
a proiectului
propus spre
dezvoltare și
implică costuri în
general mai reduse
față de alte metode
de finanțare.
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Inspecţiile Consiliului Concurenţei
în vremuri de pandemie,
întoarcerea la „noua normalitate”
Articol de Anca Jurcovan, Partener, coordonator al practicii de concurență Wolf Theiss

Mesajul clar dat mediului de business de
către Consiliului Concurenţei încă de la
începutul pandemiei a fost „nu lăsaţi garda
jos” cu privire la respectarea regulilor de
concurenţă. Autoritatea a recunoscut
dreptul companiilor de a coopera pentru a
evita deficitul de produse esenţiale însă a
atras ferm semnalul de alarmă ca acestea să
nu speculeze situația de criză pentru a
încălca legea. 
Pandemia nu a ţinut pe loc autoritatea de
concurenţă, în anul 2021 fiind deschise un
număr record de investigaţii, în diverse
sectoare precum telecom, achiziţii publice,
domeniul farmaceutic, reparaţii auto, retail
electronice.
Similar, anul 2021 a readus ritmul normal
de efectuare a inspecţiilor inopinate
organizate la sediul companiilor. 
Cum au decurs însă aceste inspecţii în
contextul noii normalităţii a lucrului de
acasă, de “oriunde”, sau hibrid, de la birou
şi de acasă şi cum se vor organiza acestea 
în viitor? 
Regulile, în esenţă, sunt aceleaşi. Inspecţia
inopinată poate fi realizată în baza unui

mandat judiciar care îi determină scopul şi
limitele. Accesul la date și la angajați în
timpul unei inspecții rămâne o prioritate.
Odată cu tranziția companiilor către realități
de lucru de tip „work  from anywhere” sau
hibride de tip home/office, riscul de
distrugere a datelor și/sau de
obstrucționare a investigațiilor trebuie
redus printr-o instruire adecvată a
personalului și prin proceduri interne
stricte. 
Consiliul Concurenţei are dreptul de a
inspecta sau de a examina orice documente
comerciale, indiferent de forma acestora
sau suport de stocare. Acest lucru se referă
atât la documente fizice (de exemplu,
documente pe suport de hârtie, caiete de
notițe) cât şi documente digitale stocate, de
exemplu, pe laptopuri, USB-uri,
smartphone-uri, servere externe sau în
cloud. 
Accentul raidului este pus pe comunicarea
digitală prin email, whatsup, canale interne
de chat și chiar social media. Societatea are
obligația să pună la dispoziţie şi să asigure
accesul la toate echipamentele şi
programele folosite, inclusiv acces off-site,
să furnizeze parolele şi cheile de
criptare/decriptare necesare şi să asigure
suportul necesar inspectorilor. Acest lucru
poate constitui o dificultate în practică, în
măsura în care personalul cheie nu este
prezent la birou. Companiile trebuie să se
asigure că accesul la date poate fi oferit
autorităților într-un termen rezonabil, chiar
și atunci când la fața locului, personalul
prezent este limitat. 
În practică, societățile supuse inspecției au,
în principal, două chei de control pentru a
tria documentele care pot fi ridicate. Se pot
formula obiecţiuni cu privire la
documentele care exced obiectului

investigației și/ sau mandatului judiciar. În
al doilea rând, corespondenţa companiei cu
avocatul extern beneficiază de privilegiul
avocat client şi nu poate fi folosită ca probă
împotriva companiei. E important de reţinut
că notiţele proprii ale angajaţilor pe
marginea sfatului juridic primit de la
avocatul extern sau analizele consilierilor
juridici sau a avocaţilor interni nu sunt
protejate, deşi, de cele mai multe ori,
aceştia sunt implicaţi în viaţa de zi cu zi a
societăţii şi au rol extrem de important în
activitatea de prevenţie şi conformare cu
regulile de concurenţă.
Pentru a prezerva acest drepturi,
inspectarea documentelor (fizice sau
digitale) se poate realiza doar în prezenţa
reprezentantului întreprinderii sau a
persoanei desemnate de către acesta, prin
pre-vizualizarea fiecărui document,
selectarea şi ridicarea celor relevante. 
În ultimii ani, autoritatea de concurență a
utilizat destul de des procedura alternativă
de cercetare de tip “forensic”, respectiv

În practică, societățile supuse
inspecției au, în principal, 
două chei de control pentru a tria
documentele care pot fi ridicate. 
Se pot formula obiecţiuni cu privire
la documentele care exced
obiectului investigației și/ sau
mandatului judiciar. În al doilea
rând, corespondenţa companiei 
cu avocatul extern beneficiază de
privilegiul avocat client şi nu poate
fi folosită ca probă împotriva
companiei. 

Accesul la date și la angajați 
în timpul unei inspecții rămâne 
o prioritate. Odată cu tranziția
companiilor către realități de lucru
de tip „work  from anywhere” sau
hibride de tip home/office, 
riscul de distrugere a datelor și/sau
de obstrucționare a investigațiilor
trebuie redus printr-o instruire
adecvată a personalului și prin
proceduri interne stricte. 
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clonarea discurilor hard sau copierea
neselectivă (“bulk”) a informațiilor
de pe server, fără a fi necesară
vizualizarea, în prealabil, a
documentelor. Situaţiile care
justifică aplicarea acestei proceduri
ţin de imposibilitatea de a accesa în
timp util datele datorită (i)
volumului mare şi/sau complexităţii
datelor stocate/arhivate în mediul
electronic şi/sau numărul/dispersia
mare a echipamentelor pe care sunt
stocate/arhivate aceste date dar şi
datorită lipsei personalului care
poate asigura accesul la
echipamentele vizate. 
De asemenea, în cazul constatării
existenţei unor date alterate sau a
riscului de alterare a datelor stocate
în mediul electronic sau, dacă
întreruperea funcţionării
echipamentelor pe care sunt
stocate/arhivate datele în format
electronic ar perturba semnificativ
activitatea curentă a întreprinderii,
aplicarea procedurii de tip forensic
se justifică. În acest caz, examinarea
şi selectarea documentelor digitale
ridicate se va face la sediul
autorităţii de concurenţă în cadrul
laboratorului “forensic”, în prezenţa
reprezentanţilor societăţii, prin
previzualizare şi selectare
individuală. 
În condiţiile lucrului de acasă,
angajații ar trebui să știe, de
asemenea, la ce să se aștepte și cum
să răspundă la o eventuală inspecție
a domiciliului, inclusiv a datelor
stocate pe propriile dispozitive de
acasă. Conform legii, inspectorii au
dreptul să inspecteze domiciliul,
terenurile sau mijloace de transport
ale conducătorilor, administratorilor,
directorilor şi altor angajaţi ai
societăţii în cauză, în baza unei
autorizaţii judiciare. Rămâne de
văzut, în ce măsură această
posibilitate, mai degrabă teoretică în
trecut, va fi pusă mai frecvent în
practică, în condiţiile muncii hibride.
Cercetarea dispozitivelor personale,
de tip telefon mobil, tabletă, laptop,
în condiţiile politicilor de tip „bring
your own device” implică riscul de a

include date personale, protejate.
Prin urmare, autoritatea de
concurenţă ar trebui să aibă în
vedere respectarea drepturilor
persoanelor vizate.
În Europa, practica pandemică a
autorităţilor de concurenţă indică
utilizarea crescută a diferitelor
tehnologii de comunicare la
distanță, respectiv accesarea virtuală
a datelor companiei prin intermediul
aplicaţiilor de videoconferință sau
intervievarea online a angajaţilor.  
Au fost cazuri, în care, în ciuda
faptului că birourile erau închise și
că niciun angajat, în afară
personalului de la recepție, nu era
prezent la fața locului, autorităţile
au insistat să obțină acces la sediu.
În aceste cazuri, inspectorii au
solicitat acces la serverele
companiei, utilizând proceduri de tip
“forensic”, în vederea descărcării
unui volum mare de date, filtrarea

acestor fiind realizată ulterior, la
sediul autorităţii. 
Alteori, procesul de filtrare, și
anume aplicarea termenilor de
căutare și examinarea rapidă a
documentelor pentru a se asigura că
acestea se încadrează în domeniul
de aplicare al mandatului judiciar de
inspecție și/sau că nu sunt protejate
de privilegiul avocat client, a fost
realizat online, autoritatea și
avocatul extern fiind în convorbire
video, fiind împărţit ecranul
computerului în timpul filtrării
datelor, ceea ce a permis avocaţilor
externi să urmărească (virtual)
procesul și să se asigure că
drepturile companiei sunt
respectate. 
Alte autorități de concurență au
invitat companii la reuniuni virtuale,
surprinzând aceste companii în
timpul reuniunii, solicitându-le să le
ofere inspectorilor drepturi de
„control” asupra laptopurilor
angajaților, astfel încât autoritatea
să poată accesa de la distanță date
specifice disponibile pe aceste
laptopuri. Au fost făcute capturi de
ecran ale dosarelor, inclusiv capturi
de ecran care ilustrau dimensiunile
anumitor dosare, menționând
angajaților că nu trebuiau șterse
date din aceste dosare decât dacă și
până când fișierele relevante erau
colectate de către autoritate.
Într-o lume în care comunicarea se
desfășoară printr-o gamă largă de
platforme online, autoritățile de
concurență își pot adapta foarte
ușor, cu personalul și tehnologia
potrivite, instrumentele de
investigare pentru a detecta și
securiza dovezi digitale ale
comportamentelor problematice.
Întrucât expunerea la sancţiuni
pentru obstrucționarea unei
investigații poate fi extrem de mare
(până la 1% din cifra de afaceri),
pregătirea pentru eventuale inspecţii
inopinate ar trebui să rămână
prioritară, în cadrul unui program
intern, solid, de conformare cu
regulile de concurenţă, adaptat la
noile realităţi.

Într-o lume în care
comunicarea se
desfășoară printr-o
gamă largă de
platforme online,
autoritățile de
concurență își pot
adapta foarte ușor,
cu personalul 
și tehnologia
potrivite,
instrumentele 
de investigare
pentru a detecta 
și securiza dovezi
digitale ale
comportamentelor
problematice. 
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Implicații de dreptul concurenței 
în faza incipientă a unei afaceri. 
Cum evităm riscul de neconformare?
Articol de Florentina Munteanu, avocat Partener Reff & Asociații | Deloitte Legal

Respectarea regulilor de concurență pe
piață reprezintă o garanție pentru
consumatori cât și pentru ceilalți
participanți, cu privire la corectitudinea
unor parametri cum ar fi prețul, calitatea,
varietatea bunurilor sau serviciilor oferite
de întreprinderi, producția sau inovarea.
Din acest considerent, toate persoanele
fizice și/sau juridice angajate într-o
activitate economică sunt obligate să
respecte aceste reguli. Și, pentru a se
asigura că nu riscă sancțiuni, orice
întreprindere, în special la nivel de start-up,
trebuie să aibă grijă ca activitățile și
acțiunile sale să fie   conforme cu legislația
concurenței. 
În România, autoritatea de control în acest
domeniu este Consiliul Concurenței, care
are ca principal scop protejarea,
menținerea și stimularea concurenței și
mediului concurențial normal, în vederea
promovării intereselor consumatorilor.
Legislația națională, similar cu cea
europeană, interzice comportamentele de
piață ale întreprinderilor care împiedică,
restrâng ori denaturează concurența. În
astfel de cazuri, autoritatea este abilitată să
aplice sancțiuni, însă aceasta are, totodată,
și atribuții care vizează prevenția. Din
aceste considerente, Consiliul Concurenței
încurajează întreprinderile să își dezvolte
programe eficiente de conformare cu
regulile de concurență, pentru a preveni
participarea la încălcări ale legii care ar
expune întreprinderile la riscul unor amenzi
sau la prejudicii de imagine. Așadar,
întreprinderile sunt încurajate să își asume
strategii voluntare de prevenire și
gestionare a riscurilor prezentate de
posibilele încălcări ale legislației
concurenței.

INFORMAȚII DE BAză PENTRU 
UN DEBUT CORECT

Pentru o societate aflată la început de
drum, este important să cunoască specificul
industriei în care activează și regulile de
concurență care se aplică, dat fiind că
fiecare din aceste industrii are specificul ei,
inclusiv în ceea ce privește riscul de
încălcare a legislației concurenței.
Investigațiile Consiliului Concurenței pot
viza orice sector economic, iar în timp s-a
conturat chiar o preocupare constantă a
autorității cu privire la anumite sectoare,
cum ar fi comercializarea produselor
farmaceutice, materiale de construcții,
comunicații, energie, având în vedere
impactul semnificativ al acestora asupra
economiei și consumatorilor. În plus, cei
nou intrați pe piață trebuie să țină cont de
faptul că piețele noi, în dezvoltare, sunt
analizate cu atenție de autorități, în special
dacă au ca obiect dezvoltarea tehnologiei.
Principalele practici anticoncurențiale
sancționate de legislație sunt: înțelegerile
anticoncurențiale de tip cartel, practicile
concertate între două sau mai multe
întreprinderi, decizii ale asociațiilor de
întreprinderi (patronale sau profesionale)
privind stabilirea și impunerea unei
conduite comune membrilor săi, în privința
prețurilor, a standardelor sau a schimbului
de informații sensibile cu privire la politica
comercială precum și comportamentul
abuziv săvârșit de o întreprindere care
deține poziție dominantă pe o piață. 
O încălcare a regulilor de concurență poate
proveni și dintr-un comportament, nu
neapărat dintr-un act juridic. Printre acestea
se pot număra schimbul de informații
sensibile, boicotarea unui concurent,

alinierea comportamentului pe piață etc.
Condițiile privind actul juridic civil nu sunt
neapărat relevante în domeniul dreptului
concurenței (ex. puterea de reprezentare,
forma autentică/scrisă etc).

AMENDă CONSIDERABILă
PENTRU NECONFORMARE

Dacă la finalul unei investigații, Consiliul
Concurenței consideră că întreprinderea a
încălcat normele de concurență, autoritatea
îi poate aplica o amendă contravențională,
care poate ajunge la 10% din cifra de afaceri
totală înregistrată în anul financiar anterior
deciziei. Pe lângă amenzi, Consiliul poate
dispune și măsuri corective
comportamentale şi/sau structurale, care să
reducă sau să înlăture efectul produs asupra
pieței prin încălcarea legii și care să
restaureze mediul concurențial normal.
Este important de reținut faptul că amenda
se aplică la întreaga cifră de afaceri a
societății indiferent de neregula constatată,
iar ponderea activității investigate în
întreaga cifră de afaceri poate reprezenta
cel mult un factor pentru individualizarea
amenzii. În general, greșelile de la început
de drum sunt cele mai scumpe, având în
vedere că amenda se aplică la cifra de
afaceri din anul anterior celui în care
intervine sancțiunea și nu la cifra de afaceri
aferentă anului în care întreprinderea a
comis fapta sancționată.

ÎN CE MOMENTE POATE APăREA
RISCUL DE ÎNCăLCARE A
REGULILOR DE CONCURENȚă?

Pentru a evita astfel de sancțiuni, în
activitatea curentă, societățile trebuie să
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analizeze cu atenție sau chiar să
respingă din start acceptarea unor
clauze contractuale
anticoncurențiale (exclusivități,
restricții de vânzare sau de achiziție,
restricții de export, recomandări sau
impuneri de preț). De asemenea, se
recomandă evitarea schimbului de
informații sensibile în cadrul
asociațiilor profesionale. 
La înființarea unei societăți sau la
achiziția de acțiuni sau părți sociale
într-o întreprindere existentă,
acționarii trebuie să țină cont de
faptul că asocierile pot genera
apariția unor întreprinderi în comun,
care ar putea genera obligativitatea
notificării respectivei asocieri
Consiliului Concurenței.
În cazul implicării într-o tranzacție
de M&A (fuziuni și achiziții), apar
mai multe aspecte care ar putea
avea consecințe din perspectiva
dreptului concurenței, cum ar fi
organizarea procesului de due
diligence și gestionarea schimbului
de informații sensibile, asumarea
unor obligații dincolo de ceea ce
este permis de legislația de
concurență (restricții auxiliare de
obicei impuse de cumpărător
vânzătorului precum obligații de
neconcurență), obligația de a

notifica Consiliul Concurenței (în
special când implică piețe noi) sau
implementarea unei tranzacții
înainte de a se obține aprobarea din
partea autorității de concurență. 
De asemenea, apariția unui
investitor strategic poate avea
implicații legate de concurență în
momentul trecerii de la controlul
unic al societății la controlul în
comun, astfel că este posibil să
apară obligația de notificare a
concentrării economice la
autoritatea de concurență. 

PREVENȚIE PRIN
IMPLEMENTAREA UNUI
PROGRAM DE CONFORMARE

Având în vedere nivelul ridicat al
amenzilor pe care le riscă o
societate dacă încalcă regulile de
concurență, prevenția devine
absolut necesară. Una din
modalitățile cele mai eficiente
pentru a asigura efectiv
conformarea cu legislația
concurenței o reprezintă
implementarea unui program de
conformare cu dreptul concurenței.
Programul trebuie conceput în așa
fel încât să ajute în mod efectiv
societatea să gestioneze problemele

de concurență care pot apărea în
activitatea sa de zi cu zi.
Pentru a fi eficiente, programele de
conformare vor avea în vedere
parametri precum dimensiunea
întreprinderii, prezența sa
geografică, obiectul de activitate,
nivelul lanțului comercial unde
activează, natura
produsului/serviciului, condițiile de
piață, intensitatea interacțiunii cu
ceilalți concurenți, relațiile
contractuale cu terții sau specificul
organizațional. Totodată, programul
de conformare, în sine, trebuie să fie
structurat astfel încât să acopere
toate aspectele necesare pentru a
evita riscul de neconformare,
pornind de la realizarea analizei de
risc, la stabilirea politicii interne cu
privire la regulile de concurență,
organizarea unor sesiuni de instruire
a angajaților și ajungând la alinierea
contractelor de muncă și a
regulamentului intern. 
De altfel, Consiliul Concurenței a
elaborat un ghid privind conformarea
cu regulile de concurență, care se
adresează tuturor întreprinderilor și
asociațiilor de întreprinderi, fie ele
persoane fizice sau juridice,
corporații multinaționale sau
întreprinderi mici ori mijlocii, și care
conține un set de bune practici ce
pot contribui la crearea unor
programe eficiente de conformare și
la implementarea lor efectivă. 
În concluzie, o societate aflată la
început de drum trebuie să
identifice, încă din prima etapă a
activității pe care intenționează să o
desfășoare, zonele în care ar putea
apărea un risc de încălcare a
regulilor de concurență, fie că este
vorba de atragerea unui investitor
strategic, de participarea la licitații
publice sau de aderarea la o
asociație profesională. Toate aceste
activități, și nu numai, pot fi
gestionate cu evitarea riscurilor de
concurență, protejând astfel
societatea de potențiale prejudicii
financiare și de imagine și
permițându-i în același timp o
poziționare strategică pe piață. 

La înființarea 
unei societăți 
sau la achiziția de
acțiuni sau părți
sociale într-o
întreprindere
existentă,
acționarii trebuie
să țină cont de
faptul că asocierile
pot genera apariția
unor întreprinderi
în comun, care 
ar putea genera
obligativitatea
notificării
respectivei asocieri
Consiliului
Concurenței.
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Prin social media este mult mai
facil să manipulezi piața de capital
Interviu cu Victor Stănilă, avocat specializat în piața de capital

Avocatul Victor Stănilă, cu o experiență de
peste 15 ani în piața de capital, a vorbit
pentru Club Antreprenor despre cum
schimbă platformele de socializare regulile
de comunicare în piața de capital, care este
influența acestora asupra prețului
instrumentelor financiare și cum ar trebui
să se adapteze companiile listate la bursă.

Rețelele de socializare au făcut ca
informația să circule mult mai rapid.
Care este impactul platformelor de
social media asupra pieței de capital?

Social media are implicații și asupra pieței
de capital cum de altfel a modificat
cotidianul fiecăruia dintre noi. A devenit
foarte rapid un spațiu în care instrumentele
financiare sunt promovate ca și orice alt
produs sau serviciu. Asistăm la o promovare
a consultanților de investiții care respectă
mai mult sau mai puțin regulile privind
conflictele de interese. Nu puține sunt
persoanele care invită investitorii la lecții
despre tranzacționarea pe piața de capital și
care omit să dezvăluie legăturile pe care le
au cu diverse firme de investiții sau
beneficiile primite de la emitenți. Iar acest
lucru a luat amploare mai mult ca niciodată.
Vorbesc din postura celui care a lucrat peste
15 ani în acest domeniu, atât în cadrul
instituției de reglementare, cât și a unui
intermediar.
Cred, așadar, că prin social media este mult
mai facil să manipulezi piața de capital. Și
mai este un aspect de analizat – cum
influențează acest mediu de comunicare
comportamentul uman.
Conform ipotezelor din economia standard,
toate deciziile umane sunt raționale, în
cunoștință de cauză – toți caută să își
maximizeze profitul. Economia
comportamentală, pe de altă parte, susține
faptul că oamenii sunt supuși unor influențe
irelevante din partea mediului lor imediat
(se numesc efecte de context), unor emoții

irelevante sau altor forme de iraționalitate.
Dacă analizăm prin prisma ipotezelor oferite
de economia comportamentală, se pot
observa mai ușor consecințele dezvoltării
rețelelor de socializare. 
Ca și alte industrii, piața de capital
comunică prin distribuirea informației via
internet și, mai nou, folosind canalele social
media. Știrile se propagă cu o viteză mult
mai mare, iar investitorii reacționează mult
mai intens. Un cunoscut investitor bursier și
autor de cărți de specialitate, André
Kostolany, a observat că numai 10% dintre
reacțiile pieței bursiere se datorează
faptelor, restul fiind psihologie. Oamenii
generează date emoționale prin exprimarea
sentimentelor și opiniilor lor prin
intermediul postărilor pe rețelele de
socializare, pe forumuri și pe bloguri. Mai
ales în SUA, există multe exemple de
utilizare a Twitter pentru a difuza informații
care declanșează aproape instantaneu
reacții emoționale generalizate pe piață. 
Aduc în atenție un exemplu în care s-a
influențat prețul bursier printr-o
comunicare ilegală. În august 2018, în
mijlocul zilei de tranzacționare, luând prin
suprindere pe toată lumea, Elon Musk, CEO-

ul Tesla, a anunțat că delistează compania
la preţul de 420 de dolari per acţiune, cu
aproximativ o cincime mai mare decât
preţul curent de tranzacţionare. Acest
anunț, care a încălcat standardele de
diseminare a informației, a generat un circ
media și s-a lăsat cu o anchetă SEC
(Securities and Exchange Commission
n.red).

Cum pot fi evitate situații ca acestea?

În primul rând, subliniez că emitenții trebuie
să evite întotdeauna să facă dezvăluiri prin
postări informale, pe conturile social media
neasumate de companie sau unde nu este
creat contextul necesar pentru ca
investitorii să fie pe deplin informați. Dacă o
companie decide că există informații
semnificative care ar trebui diseminate,
atunci trebuie să stabilească unde și când
trebuie publicate. Informațiile ar trebui să
fie dezvăluite numai atunci când sunt
definitive, exacte, clare și specifice.
Revenind la exemplul nostru, postările
individuale de tipul Elon Musk ca unic mijloc
de dezvăluire ar putea fi cea mai nefericită
formă de utilizare a rețelelor sociale pentru
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dezvăluirea de informații materiale non-
publice de către o companie listată. 
Cred că rețelele sociale pot fi un canal
recunoscut de distribuție a informațiilor
publicate pe site-ul emitentului, un
instrument excelent pentru completarea
raportărilor curente prin intermediul bursei,
dar și un mediu de unde compania poate
obține rapid un feedback de la investitori
sau potențiali investitori. 
Cred că cerințele legale pot fi îndeplinite în
continuare, dacă societățile își extind
comunicarea în social media, sub condiția
de a anunța de la început investitorii unde
vor fi publicate informațiile oficiale ale
companiei și că pagina de Facebook, Twitter
sau altă platformă reprezintă un canal
oficial de comunicare.
În plus, prin intermediul blogurilor de pe
website-urile proprii pot fi create spații
sigure, oficiale, unde antreprenorii pot
explica mai bine cifrele seci din raportările
financiare. Tot aici pot fi publicate analize
care să răspundă temerilor investitorilor
care deseori se manifestă pe diverse
forumuri de specialitate - într-un cadru
informal, așadar.

Putem afirma că diseminarea
informațiilor a căpătat noi dimensiuni.
Ar trebui create noi reguli de
comunicare pentru emitenți?

Influența social media asupra piețelor
financiare va persista pe măsură ce
generațiile mai tinere încep să
economisească și să investească. Acest lucru
implică atât oportunități, cât și riscuri.
Schimbul de informații și discuțiile de pe
platformele de internet pot îmbunătăți
transparența și eficiența pieței. 
Pe lângă avantajul de a comunica mai rapid
ori de a primi un feedback aproape instant,
platformele de socializare sunt vehicule
cunoscute de dezinformare și de
manipulare a comportamentului uman,
aspect ce nu trebuie neglijat. De aceea, cred
că suntem în punctul în care ar trebui
extinsă reglementarea cu privire la
transparentizarea informațiilor, luând în
calcul evoluția tehnologică și implicațiile
acesteia asupra comunicării.
Compania trebuie să învețe să comunice cu
investitorii. A comunica înseamnă a rămâne
în atenția investitorilor. A comunica în mod

corect aduce plus valoare companiei. Am
aici în vedere regulile de transparență, de
diseminare corectă a informațiilor
confidențiale, de publicare a raportărilor
financiare, de a decide ce și când trebuie
comunicat, dar și când poți amâna de la
publicare o informație. În esență, vorbim
despre dreptul acționarilor, investitorilor la
informare, ridicat la rang de principiu de
către guvernanța corporativă.

Până atunci, din experiența acumulată,
cum apreciezi că se descurcă
companiile? Mă refer mai ales la cele de
pe AeRo care sunt la început de drum?

BVB a adoptat pentru piața reglementată
un Cod de guvernanță, iar pentru piața
AeRO un document intitulat Principii de
guvernanță corporativă pentru SMT. Într-
adevăr, cerințele de guvernanță corporativă
ale companiilor listate pe AeRO sunt mai
relaxate decât cele ale emitenților de pe
piața reglementată. Cu toate acestea,
ambele vizează un set de principii grupate
după cum urmează: organizare
(responsabilități), control, remunerare și
relația cu investitorii. 
Ideea este că, dacă implementează cât mai
multe dintre procesele, practicile și politicile
descrise în Codul de Guvernanță
Corporativă al Bursei de Valori București
pentru piața reglementată, aceste companii
mici, proaspăt listate pe AeRO, obțin o
multitudine de avantaje, facilitând
transferul către piața principală.
Guvernanța corporativă are impact pozitiv
atât asupra rezultatelor financiare ale
business-urilor listate, cât și asupra
investitorilor. Consolidează încrederea în
companie și contribuie la creșterea valorii
acesteia pe termen lung, prin
reglementarea împărțirii rolurilor și
responsabilităților între acționari, consiliul
de administrație și conducerea executivă.
Pe de altă parte, cei care ignoră acest Cod,
vor trebui să își asume la un moment dat și
consecințele. Piața penalizează fiecare
greșeală, iar unii au aflat acest lucru pe
propria piele, după ce o eroare s-a produs
deja. Să nu uităm că piața de capital este
despre sentimentul de încredere al
investitorilor în buna-credință sau
sinceritatea antreprenorului. Or, încrederea
se câștigă în primul rând prin transparență,

printr-o comunicare adecvată, respectând
cerințele legislației pieței de capital.

Din câte înțeleg, vorbim aici de două
domenii de activitate diferite - 
legal și comunicare - ce trebuie aplicate
împreună. Pare destul de greu pentru 
o companie la început de drum. 
Care ar fi cele mai bune practici?

Listarea aduce cu ea obligații suplimentare,
cu precădere legate de transparență:
cerințe noi de raportare. Odată listată,
compania va trebui să asigure o anumită
vizibilitate publică și transparență în ceea ce
privește contractele semnificative,
remunerația conducerii, litigiile și unele
operațiuni. 
Aceste aspecte nu sunt deloc de neglijat,
necesită timp și o pregătire specifică a
conducerii și a angajaților desemnați pe
linia relației cu investitorii. De aceea, este
posibil să implice modificări la nivel de
personal, prin recrutări noi sau pregătirea
unor angajați existenți. Poate fi luată în
calcul și externalizarea unora dintre servicii.
Avantajul aici ar fi modul de abordare a
problematicii care poate fi privită din mai
multe unghiuri, în avantajul emitentului. 
Mulți antreprenori nu realizează faptul că
legislația le permite de fapt o multitudine
de opțiuni. Pornesc la drum cu un mindset
fix și nu exploatează toate variantele. Nu
este un lucru de condamnat, pentru că ar
trebui să știe în detaliu reglementările pieței
de capital. Or, acest lucru nu este la
îndemâna oricui, nici măcar a unui jurist sau
avocat. Piața de capital este foarte tehnică
și de aceea un consultant juridic care
înțelege mecanismele pieței reprezintă un
avantaj competitiv pentru emitent. Pentru
că, de-a lungul timpului, am colaborat
îndeaproape cu toți actorii pieței de capital
– intermediari, autoritate, bursă și depozitar
– pot spune că sunt operațiuni pe care,
dacă nu ai lucrat efectiv cu ele, este dificil să
le înțelegi și să le derulezi eficient pentru
emitent. 

Victor Stănilă
Managing partner, Victor Stănilă Law Office

+40756161931
contact@victorstanila.ro

www.victorstanila.ro
www.linkedin.com/in/avocatvictorstanila

www.facebook.com/victorstanilalawoffice
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Există din ce în ce mai mulți
consultanți imobiliari onești,
bine instruiți și dedicați
Interviu cu Constantin Căpraru, Managing Partner, 24REAL

Cum ați caracteriza gradul de
maturitate la care a ajuns profesia de
consultant imobiliar, în țara noastră?

Piața imobiliară a ajuns la un grad de
maturitate ridicat față de ultimii ani, odată
cu apariția în industrie a unor jucători
internaționali, a unor investitori cu prezență
și pe alte piețe importante, dar și ca urmare
a unei dezvoltări accelerate a sectorului în
ultimii 5-10 ani, în special după criza
financiară din 2008, care ne-a învățat pe toți
o lecție importantă despre business-ul din
domeniul imobiliar. 
Consultantul imobiliar de azi nu mai este un
simplu „agent”. Este o persoană cu multă
expunere la o piață aflată într-o plină
dezvoltare și cu o dinamică aparte, este mult
mai pregătit să ofere soluții multifuncționale
clienților, are o perspectivă mult mai mare
asupra pieței și nevoilor din piață și se pliază
mult mai ușor pe cerințele din ziua de azi, pe
care piața imobiliară le impune, dar mai ales
clienții le solicită.
De asemenea, există mai multe asociații
profesionale ale agenților care promovează o
serie de prinicipii etice cheie și de dezvoltare
personală cât și profesională pentru agentul
imobiliar, lucru care a ajutat enorm piața să
se dezvolte în ultimii ani.
Ne lipsește însă un cadru legal pentru
această meserie, care ar trebui să cearnă mai
bine “agenții” și să nu mai permită
activitatea fără o pregătire prealabilă mult
mai temeinică. Suntem încă la ceva distanță
de maturitatea altor piețe imobiliare, dar,
per total, ne aflăm pe drumul cel bun. Există
din ce în ce mai mulți consultanți imobiliari
onești, bine instruiți și dedicați, printre care
credem că ne număram și noi, care dau
încredere clientului din piața imobiliară și
care încep să schimbe percepția despre acest

domeniu de activitate.
24Real a fost fondată în anul 2014, dar
echipa de consultanți are o experiență de
peste 15 ani pe piața imobiliară din
București, atât pe sectorul office, cât și
rezidențial, cu mii de proiecte tranzacționate
la activ, cu suprafețe de la 100 mp, la peste
4.000 mp și intermedierea cu succes a unor
proiecte de vânzare, cu prețuri cuprinse
între 60.000 euro și peste 4 milioane de
euro.

Cum vedeți concurența 
din această industrie?

Concurența în orice domeniu ajută ca piața și
jucătorii care activează în aceasta să fie și mai
buni. Domeniul imobiliar nu face excepție, iar
în ultimii ani concurența s-a intensificat tot
mai mult. Intrarea pe piața locală a unor
jucători internaționali a adus noi standarde
pentru calitatea serviciilor și a impus acest
trend, iar agențiile locale s-au adaptat rapid,
astfel că au asimilat din bunele practici ale
jucătorilor de afară. 
Vedem tot mai mulți clienți care apelează la
soluțiile de intermediere sau reprezentare
propuse de agenții, am observat de asemenea
o creștere a cererii pe partea de servicii
complexe oferite de agenții, iar noi am reușit
să punem la dispoziția clienților noștri un
produs care oferă o soluție completă în
procesul de vânzare, cumpărare sau
închiriere, fie că este vorba despre un imobil
de locuit sau un spațiu de birouri modern. 
Credem că a fi bun în piața imobiliară
înseamnă a fi transparent și sincer în relația
cu clientul, fie că reprezinți vânzătorul,
cumpărătorul, chiriașul sau proprietarul.
avem clienți cu care lucrăm de la înființarea
24Real și care astăzi reapelează la serviciile
noastre, cărora le-am închiriat la început

spații în proiecte de birouri pentru 50 mp,
pe vremea când erau un start-up, iar astăzi
închiriază 500-1.000 mp pentru extinderea
în clădiri moderne de birouri sau care devin
investitori în piața imobiliară.
transparență, onestitate, seriozitate, dar și
o bună cunoaștere a pieței pe care o
reprezinți, în cazul nostru - a Bucureștiului –
reprezintă cheia succesului pentru un
business bine făcut și servicii care să ne
recomande mai departe.

Cum este organizată agenția
dumneavoastră? Care sunt
departamentele care merg cel mai bine?

Agenția 24REAL este formată din două
departamente – office și rezidențial. Întrucât
suntem axați pe servicii doar în Capitală,
deținem în portofoliu 99% dintre spațiile de
birouri din bucurești, ajungând la această
performanță prin muncă asiduă și continuă,
în ultimii 5 ani. 24REAL Office Division
reprezintă ancora business-ului nostru.
Domeniul rezidențial este cel mai nou în
portofoliu, practic împlinește un an de la
înființare, și a apărut ca urmare a solicitărilor
pe care le-am primit de la clienții noștri din
piața de birouri și din piața spațiilor
comerciale.
Surprinzător, vedeta anului 2021 a fost
sectorul rezidențial, unde am reușit să
securizăm cu succes tranzacționarea a zeci
de spații de locuit, de la garsoniere, la
proiecte mai complexe, în ansambluri
rezidențiale de lux și deosebite sau chiar
terenuri pentru dezvoltare rezidențială.
Față de anul 2020, când pandemia a afectat
serios sectorul office, închirierea și vânzarea
de proiecte de birouri a dat semne de
revenire, iar acest lucru s-a datorat în cea
mai mare parte relaxării măsurilor, a
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campaniei și procesului de vaccinare, cât și
recăpătarea încrederii în reluarea activităților
obișnuite.

Din ce sectoare economice provin
companiile care au încheiat contracte 
de închiriere de birouri prin intermediul
24REAL, în ultimul an?

Avem contracte de închiriere semnate de
clienți care activează în diverse domenii de
activitate, de la companii IT (software și
hardware sau distribuție echipamente) la
clinici și laboratoare medicale, grădinițe și
școli, construcții și echipamente, telecom,
firme de consultanță fiscală și de business,
servicii de printing, tipografii, arhitectură,
agricultură etc.

Cum au evoluat solicitările clienților
persoanelor fizice care doresc să
închirieze sau să cumpere locuințe?

În ciuda creșterii semnificative a prețului
materialelor de construcții și implicit a
prețurilor unităților imobiliare, segmentul de
achiziție a dominat piața în 2021, față de cel
al închirierilor, creșterea fiind de peste 60%
față de anul anterior (2020).
Închirierile au scăzut, atât ca număr, cât și ca
preț, cu un oarecare reviriment la începutul
toamnei.

Care este durata medie de timp în care
se vinde un apartament sau o casă?

Aceasta poate varia între 2 săptămâni și cel
mult 2 luni, în funcție de prețul cerut, de

zonă sau de complexitatea actelor ce trebuie
obținute în procesul de achiziție, respectiv
vânzare, după caz. Avem listate imobile cu
prețuri cuprinse între 50.000 și 200.000 de
euro care sunt cele mai căutate din
portofoliul nostru și care au un orizont mai
scurt de vânzare decât în cazul celor cu
prețuri mai ridicate. De asemenea, prețul
corect de piață, unul bine evaluat,
influențează timpul de vânzare al
proprietăților. Imobilele listate la peste
500.000 de euro au o perioadă mai lungă de
tranzacționare, motivul fiind atenția sporită a
clienților la astfel de proprietăți, în ceea ce
privește poziționarea într-o zonă exclusivistă,
detalii legate de finisaje, calitate, facilități și
nu în ultimul rând, de calculul randamentelor
investiționale.

Cu ce societăți / birouri notariale
colaborați?

Lucrăm în primul rând cu notariatul agreat
de părțile implicate în tranzacție, fie el
vânzător sau cumpărător sau chiar bancă
finanțatoare.

Oferiți servicii gratuite de space
planning viitorilor chiriași, cu un
arhitect specializat, precum și servicii
juridice pentru mutarea sediului social.
Cum au fost primite aceste servicii?

În marea majoritate a cazurilor,
chiriașii/clienții nu au o experiență prea mare
în procesele de relocare a spațiului pentru
birou. Din acest motiv, noi am selectat și
testat mai multe servicii de acest fel, prin

conceptul 24REAL denumit „RentcieRGe”,
care poate ajuta clienții să organizeze mult
mai ușor întreg procesul de relocare (de la
relocarea efectivă a mobilierului până la
mutarea sediului social și nu numai). Clienții
noștri sunt plăcut surpinși și trăiesc o
experiență imobiliară, care îi provoacă să
revină la 24REAL ori de câte ori au o nevoie
imobiliară.

Cum credeți că vor evolua prețurile
(chirie și vânzare) la apartamente, 
case, birouri și terenuri în București, 
în anul 2022?

În acest moment  nu există niciun semnal că
vor crește prețurile chiriilor. În plus, dacă
pandemia va influența în continuare, masiv,
piața muncii, dar și mediul educațional (în
speță - activitatea universitară), sunt chiar
șanse să mai scadă atât cererea, cât și
prețurile.
În ceea ce privește prețul chiriilor la
case/vile, aici sunt premise de creștere, din
două motive principale - nevoia de a locui
într-un spațiu cât mai izolat, respectiv
individualizat, ca urmare a efectelor
pandemiei. Casele din oraș pot fi folosite cu
succes și pentru activitatea de birou – uneori
și la nevoie, existând o oarecare migrare din
spațiile de birouri de mari dimensiuni în
spații mai mici, mai „cozy”.
chiriile pentru spațiile office sunt singurele
care își vor conserva prețurile în anul 2022,
mai ales dacă pandemia o să dea în
continuare bătăi de cap organizaționale
companiilor și activităților la birou.
ne mai așteptăm ca prețurile de vânzare să
crească în continuare pentru toate tipurile
de unități imobiliare, în contextul în care
există o inflație importantă în toate
sectoarele economiei, și cu atât mai mult în
sectorul construcțiilor. Există și un reglaj
posibil al pieței, prin diminuarea cererii, lucru
care nu s-a întâmplat până acum, din contră.
Din anumite motive birocratice, însă, în
curând o să scadă și oferta, construindu-se
mai puțin.
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TRANSAVIA este una dintre 
cele mai reputate afaceri 
de familie românești
Anul acesta am sărbătorit 30 ani de
activitate TRANSAVIA, prilej cu care am
onorat viziunea pe care compania a fost
clădită încă de la început: îmbunătățirea
calității vieții oamenilor, asigurând hrană
sustenabilă, sănătoasă și sigură, de la bob la
furculiță. Pasiunea pentru lucrul făcut
mereu așa cum trebuie se regăsește în toate
eforturile celor aproximativ 2.200 de
angajați ai noștri, care creează carnea de
pui cea mai sănătoasă, pur naturală și cu cel
mai bun grad de siguranță alimentară de pe
piață, contribuind astfel la un viitor mai
sănătos.
Ne uităm în urmă și vedem că, an de an,
compania a crescut sănătos și profitabil,
contribuind la calitatea vieții clienților
noștri, la bunăstarea comunităților în care
activăm și la protejarea mediului. Cu o
experiență de peste 30 de ani, TRANSAVIA
este una dintre cele mai reputate afaceri de
familie românești, liderul local al industriei
de carne de pui, o companie care contribuie
direct la consolidarea industriei alimentare
din România, cu investiții majore și

constante în tehnologii de ultimă generație,
în modernizare, în extinderea capacităților
de producție și în crearea locurilor de
muncă cu impact direct în economia locală
și în cea națională.
În cei 30 de ani de activitate, am construit
pas cu pas o afacere solidă, integrată
vertical, bazată pe cele mai bune practici și
pe cele mai stricte protocoale, care astăzi
numără 29 ferme de creștere a păsărilor,
localizate în 8 județe din România, 4 ferme
de producție vegetală, o fabrică de nutrețuri
combinate, 3 abatoare de ultimă generație
și o fabrica de procesare a cărnii. Toate
acestea ne ajută ca în 2021, la 30 de ani de
la înființare, să producem într-o zi ceea ce în
1991 produceam într-un an întreg. Mai
mult, am reușit ca în fiecare secundă a
anului trecut, să producem câte 8 kilograme
de carne de pui, o performanță care
înseamnă depășirea ștachetei ambițioase de
100.000 de tone anual.
Longevitatea și puterea companiei
TRANSAVIA se datorează în mare parte
seriozității cu care ne tratăm toți partenerii

și faptului că, întotdeauna am înțeles și
anticipat clar nevoile consumatorilor pentru
produse de calitate, sănătoase, sustenabile.
Am combinat aceste lucruri cu pasiunea
noastră pentru calitate și cu capacitatea
noastră de a ne organiza, de a ne adapta și
de a inova. În plus, am urmat mereu valorile
noastre bazate pe respect, care ne-au
asigurat că putem să creștem constant,
sănătos, de 30 de ani: respect pentru noi
înșine, pentru ceilalți, pentru animale,
pentru principii și pentru valoarea muncii.
Respect pentru promisiunea că se poate
mai bine, dacă faci lucrurile exact așa cum
trebuie.
Promisiunea făcută consumatorilor, pur și
sigur, de la bob la furculiță, este ținută prin
modelul de afacere integrată care conferă
TRANSAVIA soliditate și în momentele în
care alți jucători din piață fac cu greu față
provocărilor. Sistemul integrat 100% include
toate componentele procesului de
producție și distribuție a produselor
TRANSAVIA, de la producția cerealelor și a
nutrețurilor pentru păsări, fermele de
reproducție și creștere, abatoarele și fabrica
de procesare a căr nii, până la distribuția în
România și în străinătate. Această strategie
permite controlul în cel mai fin de taliu al
calității și siguranței produselor de-a lungul
întregului lanț de producție. Această
abordare integrată permite, de asemenea,
predictibilitate și stabilitate pentru afacere
și în relația cu partenerii. TRANSAVIA este
un partener și un furnizor de încredere
pentru marile re țele comerciale și pentru
rețelele de distribuție, precum și pentru
rețele de restaurante fast-food, pentru că
produsele au aceeași calitate de fiecare
dată, compania dând dovadă me reu de
rapiditate și flexibilitate în onorarea
comenzilor.
Suntem primul producător de carne de
pasăre din Ro mânia care a implementat și a
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primit, încă din 2018, certificarea
GLOBALG.A.P., cel mai important program
de certificare a fermelor la nivel mondial,
care atestă Bunele Practici din agricul tură în
ferme și în facilitățile de producție. Sistemul
de management al calității și siguranței
alimentului implementat în toate etapele de
producție este certificat FSSC 22000, ISO
22000, iar angajamentul nostru față de
siguranța consumatorilor și față de relațiile
cu partenerii noștri este confirmat de
certifica rea BRCGS Food Safety. Un semn de
recunoaștere și de apreciere a calității
deose bite a produselor noastre este și
statutul TRANSAVIA de „Furnizor al Casei
Regale”, încă din 2006.
Produsele și brandurile noastre spun și ele
foarte bine povestea succesului nostru:
calitate constantă și gust desăvârșit. Aceste
aspecte esențiale pentru consumatori au la
bază controlul standardelor stricte de bio-
securitate și de calitate în întreg lanțul de
producție, facilitățile de producție moderne
și eficiente în care investim constant și
oamenii noștri care, zi de zi, fac lucrurile
exact așa cum trebuie. Portofoliul
TRANSAVIA este unul complex, bazat pe
carne de pui la cele mai înalte standarde de

calitate și siguranță: de la carne de pui
nepreparată (pui grill, piept filé, pulpe
dezosate, ficăței, cubulețe, tocată etc.) la
pro duse marinate (frigărui, ari pioare
condimentate) și pro duse semipreparate
(burger, chifteluțe, șnițele, nuggets).
Având în centrul eforturilor noastre
consumatorii, suntem mereu atenți la
nevoile și dorințele lor și ne dorim să
elaborăm și să dezvoltăm mereu produse
noi și relevante, să creștem valoarea
adăugată a produselor noastre și astfel, să
creștem constant adresabilitatea față de
clienți. În acest sens, contăm pe patru axe
principale: inovație, parteneriate, investiții
și grija față de mediu.
În ceea ce privește inovația, proiectul
libertan propune românilor o alegere
sănătoasă pentru fiecare masă cu gust:
produse cu o abordare craft, în spiritul unei
economii circulare, cu cele mai bune practici
de bio-securitate și sustenabilitate,
provenind dintr-o rasă cu creștere lentă,
complet integrată într-un microclimat
natural, cu acces la aer liber.
Pentru cea de a doua axă, aminitim un
parteneriat de care suntem mândri,
respectiv cel cu McDonald’s România.

Construit pe încredere și pe atenția pe care
o acordăm fiecare dintre noi standardelor
de calitate, acest parteneriat  a condus la
dezvoltarea unei noi rețete pe gustul
românilor: Supreme chicken tenders,
realizate din bucăți întregi de 100% piept de
pui din gama fragedo, cu gust autentic,
frăgezime, savoare și valoare nutrițională
superioară. Pe perioada verii, consumatorii
români s-au putut bucura de ediția limitată
a deliciosului chicken magnifique care
conține o felie generoasă de 100% piept de
pui premium savuros din gama fragedo, cu
un pane din mix de semințe, acoperită de
două felii generoase de brânză de capră,
peste care se adaugă rucola și ceapă prăjită.
Pentru lunile de iarnă românii pot savura o
nouă ediție limitată, chicken chic care
propune ca vedetă o felie de pui 100%
românesc – fragedo by tranSaVia cu pane
cu semințe, asortat cu două felii de brânză
de capră, sos guacamole, roșie, salată
rucola, ceapă roșie proaspătă și sos de
ciuperci, toate aromele și texturile fiind
cuprinse într-o chiflă cu mălai.
În ceea ce privește planul nostru de
investiții, acesta este constant susținut în
jurul valorii de 20 de milioane de euro
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anual, orientat cu precădere către crearea
de noi spații de producție, către dezvoltarea
continuă a nivelului de producție și în alte
zone care să ne permită să ne atingem
obiectivele ambițioase pe care le avem, atât
în ceea ce privește evoluția afacerii, cât și în
privința angajamentelor luate față de mai
multe obiective concrete de reducere a
amprentei ecologice.

Preocuparea constantă pe care o avem
pentru a diminua cât de mult posibil
impactul asupra mediului și pentru a
contribui la calitatea vieții consumatorilor și
comunităților este dovedită de faptul că
suntem prima companie cu capital 100%
românesc din industria de profil, din țara
noastră, care a publicat un raport de
sustenabilitate. În plus, în luna iulie a acestui

an am devenit prima companie din România
co-semnatară a Codului de Conduită al UE
cu privire la Practicile Responsabile
Comerciale și de Marketing în Sectorul
Alimentar, reafirmându-ne astfel eforturile și
acțiunile pe care le întreprindem pentru a
crește în mod sănătos și sustenabil afacerea,
având o puternică orientare către susținerea
comunităților locale, către responsabilitatea
socială și grija față de mediu, către
responsabilitatea față de angajați și față de
producția durabilă.
Ca lideri de piață, vom continua misiunea
noastră de a educa, cu privire la calitatea
produselor și la standardele de siguranță
alimentară, promovând transparența și
onestitatea în comunicarea de marketing, și
vom fi un model pentru industrie în ceea ce
privește reducerea amprentei ecologice și
dezvoltarea durabilă. Vom continua să
facem investiții în extinderea capacității de
producție și în achiziții care să ne
consolideze poziția în piață. Un alt obiectiv
pentru următorii ani este să ne consolidăm
poziția și în afara țării, intrând în piețe noi și
continuând exporturile către țările în care
suntem deja prezenți.

DESPRE TRANSAVIA

TRANSAVIA este liderul pieței locale de carne de pui, fiind una
dintre cele mai importante afaceri de familie, care deține și produce
brandurile fragedo, libertan și papane. Inclusă în topul celor mai
valoroase companii din România, TRANSAVIA operează sustenabil
cu un model de business integrat vertical, bazat pe cele mai bune
practici și cele mai stricte protocoale în întreg lanțul de producție și
distribuție, de la bob la furculiță. În cei peste 30 de ani de activitate,
TRANSAVIA a investit constant în modernizare și în tehnologie de
ultimă generație și a adoptat inovația ca sursă de creștere
sustenabilă a business-ului și de predictibilitate pentru viitor.
Unul dintre cei mai mari angajatori români, TRANSAVIA are în
prezent peste 2.200 de angajați, care activează preponderent în
cele 29 ferme de creștere a păsărilor și în cele 4 ferme de producție
vegetală, în fabrica de nutrețuri combinate, în cele 3 abatoare de
ultimă generație și în fabrica de procesare a cărnii. În fermele
TRANSAVIA, localizate în 8 județe din România, se produc anual
peste 100.000 de tone de carne de pui. Aproximativ 25% la sută din
producția anuală a companiei merge către export, în mai multe
state europene, pe continentul african, în zona Mării Mediterane și
CSI. TRANSAVIA este prima companie din România co-semnatară a
Codului Conduită al UE cu privire la practicile responsabile
comerciale și de marketing în sectorul alimentar.
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CCIB încurajează dialogul onest 
şi constructiv între comunitatea
de afaceri şi administraţia publică
Interviu cu Iuliu STOCKLOSA,
președintele Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB)

Pandemia Covid-19 a produs modificări
structurale în mediul de afaceri. Ce
strategie de dezvoltare are Camera de
Comerț și Industrie a Municipiului
București (CCIB) pentru anul următor?

Apreciind că una dintre problemele cele
mai acute ale evoluției economiei
românești o constituie deficitul cronic al
balanței comerciale (16,7 miliarde euro în
primele trei trimestre ale acestui an, cu
perspective de a depăși 20 miliarde euro la
finele anului 2021), în opinia Camerei
bucureștene, se impune susţinerea prin
toate mijloacele şi pe termen lung a
exporturilor, îndeosebi a celor cu grad înalt
de prelucrare, respectiv valoare adăugată
mare şi aici mă refer inclusiv la exporturile
de produse industriale complexe.
Concomitent, este necesară stimularea
investiţiilor în domenii care oferă
oportunităţi certe, din fonduri private, dar
şi în proiecte finanţate prin diverse
programe europene, îndeosebi prin Planul
Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
Pentru a realiza aceste obiective cred că
este nevoie de o colaborare strânsă între
mediul privat şi administrația publică și de
corelarea liniilor strategice ale acestora.
În ceea ce ne priveşte, ne concentrăm pe
susţinerea internaționalizării afacerilor
companiilor româneşti, acordând o atenţie
sporită spaţiului extra-comunitar. Datorită
relaţiilor foarte bune pe care le avem cu
membrii corpului diplomatic acreditat în
România, cu diplomaţii români în
străinătate, în primul rând cu personalul ce

activează în cadrul Birourilor de Promovare
Comercial-Economică, cu membrii
Consiliului de Export, organism la lucrările
căruia avem statut de invitat permanent,
dar şi cu cele peste 100 de organizații
camerale partenere de peste hotare,
oferim firmelor interesate oportunitatea de
a participa la misiuni economice, forumuri
de afaceri şi investiţii, în mediu virtual sau
în format hibrid, cu o puternică
componentă B2B, şi acordăm consultanţă şi
asistenţă pe anumite proiecte concrete.
Pe plan intern vom continua să organizăm
întâlniri de lucru, inclusiv în prezenţa unor
oficiali din cadrul Ministerului Economiei,
Ministerului Antreprenoriatului şi
Turismului, Ministerului Finanțelor Publice
(Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
Direcția Generală a Vămilor) şi Ministerului
de Externe, în cadrul cărora oamenii de
afaceri au posibilitatea de a-şi expune
deschis punctele de vedere în faţa
decidenţilor, în vederea identificării unor
soluţii concrete, iar noi, de a ne actualiza
planul de lucru, în conformitate cu
solicitările comunităţii de business.
În plus, venim în sprijinul antreprenorilor cu
servicii adaptate acestei perioade dificile,
furnizate atât la sediu, cât şi online, de la
operaţiuni la Registrul Comerţului,
eliberare de certificate (de origine, de forţă
majoră, de notorietate) şi acte
constatatoare, servicii de promovare online
şi offline, pe piaţa internă şi externă,
programe de formare profesională şi nu în
cele din urmă la servicii de arbitraj şi
mediere.

La cea mai recentă ediţie a Topului
Firmelor din Bucureşti ați lansat
Catalogul excelenței, un nou produs
marca CCIB. ne puteți da mai multe
amănunte despre acest proiect?

De 28 de ani, premiem performanţa în
afaceri în cadrul Galei “Topul firmelor din
Bucureşti”. Anul acesta, prin lansarea
“Catalogului Excelenţei”, am mai făcut încă
un pas pentru a aduce în faţa comunităţii de
business pe cei mai buni dintre cei buni.
Dintre cele 6.958 de firme incluse în ediţia
de anul acesta a Topului firmelor din
Capitală, 817, adică 12%, s-au calificat
pentru a primi Trofeul de Excelenţă pentru
clasarea, timp de cinci ani consecutiv, pe
primele trei poziții ale Topului nostru.
Dintre acestea, companiile care au
confirmat participarea la Gală cu minimum
două săptămâni înainte au fost incluse, în
ordine alfabetică, în catalogul amintit
realizat de echipa noastră și distribuit în
cadrul Galei și, ulterior, oamenilor de
afaceri și decidenților care participă la
evenimentele organizate de Camera
bucureșteană. În plus, am adresat acestor
laureaţi invitația de a intra, în calitate de
membru, în marea familie a CCIB, fără a
plăti cotizaţia aferentă acestui an.

Camera bucureșteană a organizat 
și organizează o serie de cursuri 
și evenimente dedicate mediului 
de afaceri. Ce plan de cursuri aveți
pentru acest an? Cum sunt privite
cursurile online?

“punem în slujba comunității de afaceri experiență, informații, parteneriate, 
cu un singur scop: acela de a ne dezvolta împreună”
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În primul rând, vom continua să organizăm
cursurile de „Responsabil cu gestionarea
deșeurilor”, „Formare Responsabil cu
protecția datelor cu caracter personal”, dar
şi cursurile din sfera financiar-bancară
derulate împreună cu Institutul Bancar
Român. De asemenea, vom organiza
workshop-uri şi seminarii de informare şi
conștientizare cu privire la acte normative
care se află în dezbatere sau nou intrate în
vigoare şi care au impact semnificativ
asupra activităţii firmelor, îndeosebi în zona
financiar-contabilă, dar şi în cea de
securitate cibernetică şi protecţie a datelor.
În ceea ce priveşte forma de organizare,
după aproape doi ani de restricţii,
desfăşurarea evenimentelor online sau în
sistem hibrid face parte din „noua
normalitate”. Ne orientăm prioritar către
organizarea fizică a acestora, în cadrul CCIB
Business Centre, în săli cu suprafeţe
generoase, care permit respectarea tuturor
reglementărilor privind distanţarea fizică,
dar avem capacitatea de a gestiona orice fel
de manifestare cu componentă online,
atunci când condiţiile impun această
abordare.

Ce beneficii are o companie 
care este membră în CCIB?

Membrii noștri, care au cotizaţia achitată la
zi, beneficiază de reduceri de până la până la
50% la tarifele percepute de CCIB la
majoritatea serviciilor, inclusiv pentru
emiterea de certificate de origine. De precizat
că pentru eliberarea certificatelor de forţă
majoră reducerile pot ajunge la 70%. Foarte
apreciate sunt reducerile cu 20% pentru
spațiile închiriate la târgurile și expozițiile
internaționale organizate de Romexpo. De
asemenea, companiile membre beneficiază
de o serie de servicii incluse: până la 24 de
ore de consultanţă/an, în funcţie de nivelul
de cotizaţie, includerea în Catalogul
membrilor, eliberarea de scrisori de
recomandare către camerele de comerţ
partenere din străinătate pentru acordarea
de asistenţă pe piaţa locală, eliberarea de
certificate pentru participarea la licitaţii peste
hotare, promovarea ofertei companiei prin
mijloace specifice. Vreau să subliniez că,
potrivit statutului CCIB, membrii noştri dispun
de unele facilităţi şi avantaje, însă toate
firmele din capitală care ni se adresează sunt

tratate în mod egal şi sunt reprezentate de
Camera bucureşteană în mod
nediscriminatoriu. De aici și dorința noastră
de a deveni o ”Casă” a comunității
bucureștene de afaceri.

Ce strategie aveţi pentru fidelizarea
actualilor membri și pentru atragerea de
noi companii în cadrul CCIB?

Acţionăm pe două paliere. Pe de o parte,
avem în vedere intensificarea dialogului cu
firmele din Capitală, în cadrul evenimentelor
din seriile: “Vino să ne cunoaştem!” “Open
House Networking” şi “Ziua porţilor
deschise”, “Seara membrilor”, “Seara
partenerilor”, dar şi prin întâlniri restrânse, pe
probleme punctuale, inclusiv la nivelul celor
șase secțiuni ale CCIB (comerț, industrie,
servicii, cercetare-dezvoltare-inovare, turism
și membri colectivi). Acest dialog constant şi
onest conduce la o mai bună cunoaştere
reciprocă a membrilor şi simpatizanţilor
noştri, dar la şi o mai bună şi corectă
conştientizare a modului în care Camera
bucureşteană le poate fi utilă în activitatea
zilnică. De asemenea, această abordare ne
permite să venim, pe un al doilea palier, cu
servicii incluse personalizate, adaptate la
domeniul de activitate şi specificul fiecărei
firme, cu oferte exclusive şi discount-uri
acordate la serviciile oferite de noi şi de
partenerii noştri. Companiile membre au
inclusiv oportunitatea de a beneficia de
experinţa echipei noastre şi de a-şi organiza
evenimentele, la tarife preferenţiale, la cel
mai înalt nivel şi în cele mai bune condiţii, în
cadrul Centrului nostru de conferinţe, unul
dintre cele mai frumoase din Bucureşti,
încărcat de istorie, dar dotat la cele mai
exigente standarde.

Cum se implică CCIB în susţinerea
întregii comunități de afaceri din
municipiul Bucureşti şi nu doar 
a membrilor săi?

Ştim cât de important este pentru
antreprenori şi manageri să-şi facă vocea
auzită şi ascultată la nivel guvernamental, pe
subiecte stringente. Iată de ce, în perioada
următoare, vom relua evenimentele din seria
”Întâlniri de afaceri cu decidenții”, în cadrul
cărora reprezentanții mediului de afaceri au
posibilitatea de a intra într-un dialog mai
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puțin convențional, dar eficient cu specialişti,
consultanţi şi reprezentanţi ai Executivului şi
Legislativului, pe teme de interes, precum:
impactul blocajelor pe lanţurile internaţionale
de aprovizionare şi al majorărilor preţurilor la
utilităţi, materii prime şi materiale asupra
activității firmelor, accesarea fondurilor
dispo nibile prin PNRR şi alte programe euro -
pene şi naţionale, infrastructura, fiscalitatea,
relocarea capacităţilor de producţie,
problemele energetice şi de mediu.
Un alt aspect care trebuie tratat cu maximă
atenţie este digitalizarea rapidă a activităţilor.
A nega această realitate sau a amâna
nejustificat luarea unor măsuri în acest sens
înseamnă a face paşi siguri către ieşirea de pe
piaţă. Pentru a oferi oamenilor de afaceri o
perspectivă corectă asupra acestui proces, în
perioada următoare vom organiza o serie de
evenimente cu caracter interactiv, axate pe
prezentarea de bune practici şi a unor cazuri
de succes din diferite domenii. De asemenea,
ştiind cât de bine funcţionează puterea
exemplului, vom face o analiză a propriilor
noastre activități şi vom digitaliza acele
segmente care ne vor permite să oferim
servicii mai bune, la preţuri competitive.
Vrem să fim, noi înşine, un exemplu de bună
practică.

Care sunt mĳloacele prin care CCIB
susţine promovarea ofertei economice
româneşti în străinătate?

Acordăm în continuare o atenţie sporită
spaţiului extra-comunitar, concentrându-ne
pe Africa de Nord, cu accent pe Magreb,
Orientul Mijlociu, Caucaz şi Asia Centrală,
adevărate plăci turnante către continentul
African şi respectiv, către cel Asiatic. În plus,
aceste regiuni oferă oportunităţi economice,
de cooperare şi investiţionale semnificative,
îndeosebi în industriile: energetică, auto,
chimică şi petrochimică, a materialelor de
construcţii, dar şi în agricultură, turism,
tehnologia informaţiei şi comunicaţii, pe
fondul unei anumite complementarităţi a
economiei româneşti cu cele ale ţărilor din
zonele amintite. Un alt atu al României îl
constituie buna reputaţie pe care o au
specialiştii români în spaţiile respective,
îndeosebi în domeniul industrial. Pe de altă
parte, nu neglijăm dezvoltarea relaţiilor
economice şi de cooperare cu ţările din zona
balcanică, dar şi cu cele reprezentate în

Federaţia Camerelor de Comerţ Dunărene, al
cărei membru fondator suntem.
Practic, vom continua să organizăm seria de
evenimente “Ziua Oportunităţilor de Afaceri”,
oferind oamenilor de afaceri posibilitatea de
a se întâlni într-un cadru structurat cu
ambasadorii şi/sau cu ataşaţii economici ai
ţărilor partenere, dar şi cu factori decizionali
din Ministerul Antreprenoriatului şi
Turismului şi din Ministerul de Externe,
pentru a afla informaţii valoroase şi utile
privind: tendințele în comerțul exterior;
cadrul juridic bilateral şi accesul pe pieţe cu
potenţial; participarea la licitaţii pe proiecte;
oportunităţi de afaceri şi investiţionale;
stimulentele acordate investitorilor străini.
Ulterior, cei care identifică oportunităţi
interesante, pot participa la forumuri de
afaceri şi investiţionale desfăşurate fizic,
online sau hibrid şi atunci când situaţia
permite, la misiuni economice organizate de
noi în spaţiile-ţintă, cu sprijinul partenerilor
noştri tradiţionali.
De exemplu, la sfârşitul lunii noiembrie am
organizat în colaborare cu Departamentul
Comerțului Exterior (DCE) din Ministerul
Antreprenoriatului şi Turismului și cu sprijinul
conducerii Ambasadei României din Rabat o
misiune economică în Regatul Maroc în
regiunile Tanger-Tetouan-Al Hoceima,
Casablanca şi Beni Mellal-Khenifra.
Evenimentul a fost un real succes fiind marcat
de întâlniri la cel mai înalt nivel şi de discuţii
B2B pragmatice, cu mare potenţial de
concretizare în contracte semnate. Misiunea
a avut loc la doar o lună după participarea

noastră la un eveniment similar la Cairo,
desfăşurat în marja vizitei de stat a
preşedintelui României, Klaus Johannis în
Republica Arabă Egipt.
În ceea ce priveşte relaţia cu ţările din Asia
Centrală şi Caucaz, pe lângă instrumentele
clasice, specifice unei camere de comerţ,
avem posibilitatea de a veni în sprijinul
antreprenorilor români şi prin intermediul
Oficiului consular al Republicii Kârgâze în țara
noastră, pe care îl conduc, începând cu luna
iulie 2020.

Care credeţi că sunt măsurile legislative
care trebuie promovate, la nivel
guvernamental, pentru asigurarea unui
mediu de afaceri stabil, coerent şi
transparent la nivelul comunităţii 
de afaceri bucureştene?

Poate mai mult decât oricând, mediul de
afaceri are nevoie de predictibilitate și
stabilitate, îndeosebi în zona fiscală, de
măsuri bine fundamentate, pentru care au
fost făcute în prealabil teste de stres. De
asemenea, este nevoie ca procesul de
consultare publică să fie extins şi autentic, iar
vocea oamenilor de afaceri și a specialiștilor
să fie ascultată. Altfel, asistăm la o bulversare
a comunității de afaceri, la o creștere a
presiunii asupra mediului privat, concomitent
cu o așezare a sectorului public pe baze
nesănătoase.
După aproape doi ani de pandemie, pe
fondul unor creşteri fără precedent a
preţurilor la energie, gaze, materii prime şi
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materiale şi a perturbării puternice a
lanţurilor de distribuţie, comunitatea de
afaceri românească are nevoie de sprijin din
partea statului. Sprijin care nu trebuie înţeles
ca o formă de asistenţă socială, ci ca o
investiţie în mediul privat. În continuare,
acordarea de granturi pentru capital de lucru
şi granturi pentru investiţii este vitală, pentru
că, în lipsa acestor fonduri, dificultăţile
firmelor se vor accentua. De asemenea, în
opinia noastră, se impune: scurtarea timpului
de procesare pentru creditele bancare
acordate în cadrul diverselor programe
guvernamentale; extinderea cadrului de
aplicare a legislației din construcții și în
industria mobilei și în cea de textile;
modificarea unor prevederi privind ajutoarele
de stat pentru a avea acces cât mai multe
IMM-uri; majorarea nivelului ajutorului de
minimis.
Să nu uităm că PNRR constituie o şansă pe
care România nu-şi permite să o rateze! ţara
noastră are oportunitatea de a-şi rezolva
vulnerabilităţile sistemice şi de a trece de la o
creştere economică bazată pe consum la o
creştere bazată pe investiţii şi pe dezvoltarea
infrastructurii de afaceri, concomitent cu
reformarea sistemului public. În plus, PNRR
ne oferă şansa de a corecta decalajul de
competitivitate între companiile româneşti şi
cele din vestul Europei, datorită fondurilor
disponibile prin schemele de ajutor de stat şi
ajutoarele de minimis dedicate finanţării
proiectelor de investiţii realizate de
companiile din mediul privat în digitalizare,
retehnologizare, automatizare, robotizare,
dar şi prin măsurile dedicate cercetării,
dezvoltării şi inovării. Însă, pentru o utilizare
optimă a acestor fonduri este nevoie de
proceduri simple şi clare pentru accesarea
acestora, concomitent cu digitalizarea, pe cât
posibil, a procesului de evaluare a proiectelor.
De asemenea, este necesar să fie respectate
cu stricteţe termenele asumate prin
contractul de finanţare şi, foarte important,
să nu fie schimbate regulile în timpul jocului.

Care sunt modalităţile prin care CCIB se
implică în parteneriatele public-private?

Camera bucureşteană încurajează dialogul
onest şi constructiv între comunitatea de
afaceri şi administraţia publică, cu un singur
câştigător: economia Bucureştiului. Este ceea
ce facem de câţiva ani la conferinţa „Focus

Bucureşti. Dezvoltare urbană, economie,
mobilitate”, în cadrul căreia avem
oportunitatea de pune pe agenda publică
soluţii pentru problemele Capitalei, propuse
de specialişti de marcă din diverse domenii.
O problemă care poate fi rezolvată în
parteneriat public-privat şi în care ne-am
implicat o constituie promovarea punctelor
forte ale capitalei, În acest context, salut
operaționalizarea, cu susţinerea
municipalităţii, inclusiv financiară, a
organizației de promovare turistică
independente Bucharest Tourism Board, ai
cărei membri fondatori suntem. Era foarte
mare nevoie de o astfel de entitate
funcţională, întrucât, pe de o parte, nu există
prea multă coordonare şi comunicare la
nivelul organizatorilor de evenimente cu
caracter turistic, expoziţional, de afaceri,
cultural, recreativ, ştiinţific, sportiv din
Capitală, iar pe de altă parte, era nevoie de
un interlocutor pentru cei care generează
incoming pentru București.
De asemenea, în calitate de partener social,
Camera bucureşteană este implicată în
implementarea unui alt proiect foarte
important pentru Capitală: “Școala
Profesională Metropolitană în sistem dual”.
Aş vrea să punctez că această formă de
învăţământ reprezintă o soluţie eficientă
pentru rezolvarea deficitului de muncitori
calificaţi, din cel puţin trei motive: datorită
colaborării între comunitatea de afaceri şi
liceele tehnologice, oferta educaţională se
poate adapta rapid cererii manifestate în
piaţă, absolvenţii au şansa de a se integra cu
uşurinţă pe piaţa muncii, pentru că pregătirea
lor răspunde unei nevoi certe, iar angajatorii
pot urmări evoluţia profesională a elevilor, îi
pot stimula şi fideliza şi, ulterior, pot
beneficia de angajaţi valoroşi.

Ce propuneri a prezentat, în ultimul timp,
conducerea CCIB instituțiilor abilitate
pentru susţinerea mediului de afaceri?

Pe fondul dificultăţilor pe care mediul privat
le are în ceea ce priveşte finanţarea activităţii
curente, din cauza crizei sanitar-economice,
cea mai recentă solicitare a noastră, de la
finele lunii iulie, a vizat extinderea sferei
obligațiilor principale restante pentru care
contribuabilii pot beneficia de mecanismul
restructurării prevăzut în OG nr. 6/2019 şi
prelungirea termenelor de scadenţă.

Totodată, aşa cum punctam în intervenţia
noastră de atunci, considerăm ca fiind
deosebit de utilă concentrarea atenției
autorităţilor competente pe destructurarea
mecanismelor care alimentează economia
subterană, care reprezintă o treime din
Produsul Intern Brut. Astfel, pe de o parte,
bugetul de stat este alimentat cu sume
consistente, iar pe de altă parte, sunt scoşi de
pe piaţă cei care viciază competiţia şi creează
dificultăţi suplimentare întreprinzătorilor
oneşti. O astfel de măsură ar completa în
mod fericit celelalte decizii luate de Executiv
în sprijinul companiilor private, apreciate la
justa lor valoare de către Camera
bucureşteană şi care, în ansamblu, conduc la
“repunerea pe picioare” a comunităţii de
afaceri.

CCIB are un Centru de Mediere 
și o Curte de Arbitraj. Ce strategie aveți
pentru dezvoltarea acestor entități?

Potrivit programului de guvernare al
actualului Executiv, Ministerul Justiției va lua
măsuri de încurajare a modalităţilor
alternative de soluţionare a litigiilor, cu
scopul de a decongestiona instanțele de
judecată. Salutăm această decizie şi venim în
întâmpinarea antreprenorilor care aleg să-şi
soluţioneze diferendele prin mediere şi
arbitraj cu servicii de foarte bună calitate,
garantate de experienţa și buna reputaţie
profesională de care se bucură, în ţară şi în
străinătate, mediatorii şi arbitrii noştri. În
plus, în actualul context epidemiologic,
echipele noastre pot desfăşura şedinţele atât
online, cât şi în săli cu o suprafaţă generoasă,
în care sunt respectate toate regulile privind
distanţarea fizică, fiind evitate astfel riscurile
de infectare generate de aglomeraţia
inerentă din instanţe.
Să nu uităm că, atât în arbitraj, cât şi în
mediere, şedinţele nu sunt publice, iar
dosarul este confidenţial, fiind evitate astfel
eventualele prejudicii de imagine şi pierderile
financiare deloc de neglijat ce derivă din
acestea. În plus, perioada de timp necesară
pentru soluţionarea litigiului şi obţinerea unui
titlu executoriu este incomparabil mai redusă
decât în cazul în care se apelează la instanţă,
iar costurile aferente sunt substanţial
inferioare celor generate de soluţionarea
conflictului prin procedura de drept comun.
vă mulţumesc!
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Forumul de concurență și antreprenoriat –
19 octombrie 2021
Club Antreprenor a organizat marți, 
19 octombrie 2021, Forumul de concurență 
și antreprenoriat.
Partenerii evenimentului au fost Wolf
Theiss; Reff & Asociații | Deloitte Legal;
PeliPartners; ANIS (Asociația patronală 
a industriei de software și servicii) 
și Paradise Tour.
Vă prezentăm mai jos concluziile acestei
dezbateri, în ordinea vorbitorilor.
Felul în care ne administrăm resursele
financiare devine esențial
„În acest moment, când avem suprapuse
mai multe crize, trebuie să privim economia
cu mai multă seriozitate decât oricând. 
În ceea ce privește industria bancară, ar fi
relevante câteva cifre, comparând producția
2021 (iunie) față de 2020 (iulie), vedem
niște cifre surpinzătoare: avem o
solvabilitate foarte bună, printre primele 
din europa și o lichiditate excelentă, de
asemenea, printre primele din europa”, 
a apreciat Florin dănescu, președinte
executiv, aRb – asociația Română a

băncilor. El a adăugat că educația financiară
este esențială și trebuie să continue,
aceasta însemnând astăzi „mai mult decât
libertate”, adăugând că „libertatea
financiară înseamnă libertate”. 
„finanțarea româniei poate avea un preț
mai mic și prin schimbarea structurii
finanțării”, a apreciat Președintele Executiv
al ARB, menționând faptul că dacă ar exista
o creștere al numărului de cetățeni care pot
avea „un echilibru financiar, care au o
contabilitate, un plan de afaceri și un nivel
de educație antreprenorială, acest lucru
poate duce la o creștere a investițiilor în
economia românească”.
De asemenea, Florin Dănescu a precizat că
există, în continuare, o structură deficitară
din perspectiva economică generală, la nivel
concurențial, între mediul urban și rural.
„Diferența și decalajul dintre zonele
dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate este
foarte mare, reprezentând o problemă
macro a româniei. una dintre soluții este
cea a digitalizării, dar să nu uităm nici de

amprenta educațională care, de asemenea,
este foarte importantă”. Deși țara noastră
a avut o evoluție pozitivă în ultimul an,

printr-o creștere de 10 procente (de la 57%
la 67%), există un decalaj foarte mare
comparativ cu media europeană.

TEHNOLOGIA șI DIGITALIzAREA
AU DEVENIT INDISPENSABILE
PENTRU O EFICIENTă
FUNCȚIONARE A ACTIVITăȚII

dan pascu, vicepreședinte, consiliul
concurenței a declarat că „românia se
situează pe locul 26 în clasamentul statelor
membre ale uniunii europene, în ceea ce
privește indicele economiei și societății
digitale, conform raportului Digital economy
and Society index 2020. acest raport
analizează 5 dimensiuni reprezentative:
conectivitate, capital uman, utilizarea
internetului, integrarea tehnologiei digitale
și serviciile publice digitale. românia se
situează pe penultimul loc la capitolul
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capital uman și integrarea tehnologiei
digitale, respectiv pe ultimul loc în ceea ce
privește utilizarea serviciilor de internet și
serviciile publice digitale. Din informațiile
mele, românia stă mai prost decât
republica moldova, în ceea ce privește e-
guvernarea”. Însă, ocupăm o poziție mult
mai bună în ceea ce privește conectivitatea,
țara noastră situându-se pe locul 11.
În ceea ce privește comerțul electronic, 38%
din populația României a făcut cumpărături
online în 2020, reprezentând astfel o
valoare mare față de situația anilor
anteriori.
„instrumentele de analiză și radiografiere
automată a informațiilor din piață, 
pe bază digitalizată, ne vor permite cu
siguranță să creștem rata de descoperire 
și sancționare a cartelurilor grave”,
a concluzionat Dan Pascu.
A face sau a nu face lobby prin intermediul
asociațiilor profesionale. Modalități legitime
de cooperare între concurenți
„mi se pare foarte important să disociem
ideea de lobby legitim (activitatea nucleu a
asociațiilor) de partea de coordonare, care
ar intra în zona ilicitului. Suntem într-o zonă
mai sofisticată, de potențiale schimburi de
informații la nivelul asociaților, schimb de
lobby, care ar putea să aibă un obiectiv ilicit
sau chiar forme mai recente de boicot
colectiv, împotriva anumitor zone de piață,

a anumitor competitori”, a remarcat 
anca Jurcovan, partener concurență, 
Wolf theiss.
„În contextul digitalizării comunicării, am
niște sfaturi practice cu privire la întâlnirile
virtuale: cum ne putem proteja în această
zonă, la nivelul asociației sau între
competitori. lobby-ul este o parte legitimă a
procesului democratic, fiind la nivel de
acțiune individuală sau colectivă:
influențarea procesului decizional la nivel
politic”, a adăugat Anca Jurcovan. 
„mai multe companii din zona de turism,
care foloseau un software de intermediere,
au primit un mesaj generat automat de
către administratorul platformei, cu privire
la plafonarea discounturilor (3%). câteva
dintre companiile acestea nici măcar nu au
deschis mail-ul respectiv, altele au deschis,
dar nu au implementat această plafonare.
Simpla primire a unui astfel de mail, generat
automat, te face responsabil pentru
restricția respectivă de concurență”, a mai
spus Anca Jurcovan.
Atragerea investițiilor și păstrarea acestora
în România, depind și sunt în directă
corelație cu regimul fiscal.
De asemenea, statul trebuie să intervină
atunci când apar derapaje, chiar dacă
afectează cererea și oferta, a evidențiat
Gheorghe ialomițianu, președintele uniunii
profesiilor liberale din România.

SECRETUL SUCCESULUI 
ÎN ACHIzIȚIILE PUBLICE

„Digitalizarea este cheia modernizării
statului și a societății. În perioada
următoare, prin pnrr se va declanșa un val
de achiziții publice, în domeniul software:
20% din banii pentru pnrr sunt destinați
digitalizării. Dacă instituții publice ar
achiziționa software, în mod transparent,
deschis, într-o piață concurențială, acest
lucru va dezvolta tot sistemul”, a spus 
mihai matei, președintele anis – asociația
patronală a industriei de software și servicii.
„În România, ca să câștigi și să faci business
în spațiul public e bine să ai mai multe băști.
Dacă ai mai multe băști, succesul este
garantat. Secretul reușitei în cadrul
procesului de achiziții publice este să ai
șapcă de o anumită culoare”, a precizat
Matei.
Totodată, președintele ANIS a adăugat că
„digitalizarea va apărea în momentul în
care achizițiile publice vor deveni relevante,
când se vor aplica criterii corecte pentru
respectivele achiziții și în momentul în care
piața publică se va deschide. În lipsa unor
astfel de măsuri, nu vom continua decât
istoria ultimilor ani, pe care o știm foarte
bine. Zeci și sute de milioane aruncate pe
Apa Sâmbetei. Este critică o reformă a
achizițiilor publice”.
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CONFORMAREA CU DREPTUL
CONCURENȚEI LA ÎNCEPUT DE
DRUM. IMPLICAȚII DE DREPTUL
CONCURENȚEI ÎN FAzA
INCIPIENTă A UNEI AFACERI

orice industrie trebuie să fie preocupată de
conformarea cu legislația concurenței
l Investigațiile Consiliului Concurenței
privesc industrii diverse (construcții, farma ,
asigurări, leasing financiar/operațional,
turism, comerț online etc.)
l Preocupare constantă a autorității cu
privire la anumite sectoare (comercializare
produse farmaceutice, material de
construcții, comunicații, energie)
l Piețele noi (emerging markets) analizate
cu atenție, în special dacă privesc
dezvoltarea tehnologiei

O ÎNCăLCARE DE CONCURENȚă
POATE PROVENI șI DINTR-UN
COMPORTAMENT, NU NEAPăRAT
UN ACT jURIDIC

l Schimb de informații sensibile,
boicotarea unui concurent, alinierea
comportamentului pe piață etc.
l Condițiile privind actul juridic civil nu
sunt neapărat relevante în domeniul
dreptului concurenței (ex. puterea de
reprezentare)

AMENDA SE APLICă LA
ÎNTREAGA CIFRA DE AFACERI A
SOCIETăȚII INDIFERENT DE
TIPUL DE ÎNCăLCARE

l Ponderea activității investigate în
întreaga cifra de afaceri poate reprezenta
cel mult un factor pentru individualizarea
amenzii
l Greșelile de la început de drum sunt cele
mai scumpe amenda se aplică la cifra de
afaceri din anul anterior celui în care se
aplică sancțiunea
„ceea ce se poate face, mai ales la nivelul
de start-up, este să gândiți de la bun
început, acele zone în care există un risc ca
la un moment dat, în considerarea activității
pe care dumneavoastră vreți să o
desfășurați și pe care puteți să o anticipați,
la un moment incipient: poate aveți nevoie
de finanțare, cu siguranță vă gândiți care
sunt clienții cărora vă adresați, dacă veți

participa sau nu la licitații publice sau dacă
vă gândiți să intrați într-o asociație. toate
aceste lucruri pot fi puse într-un program de
conformare cu legislația concurenței”, a
adăugat Florentina munteanu, partener
Reff & asociații | deloitte legal.

LIBERA CONCURENȚă
REPREzINTă LUCRUL 
CEL MAI BUN

Gheorghe ialomițianu, președintele uniunii
profesiilor liberale din România a declarat
că, atunci când vorbim de concurență
putem să spunem lucrurile care ne vor
putea avantaja sau, câteodată, chiar să
afecteze buna funcționare a pieții. Domnul
ialomițianu a adăugat că, într-un stat
democratic orice economie trebuie să
funcționeze pe baza cererii și a ofertei.
„Clienții nu pot să nu beneficieze de servicii
ale profesioniștilor liberi, însă nu trebuie să
fie afectată calitatea”, a adăugat
Președintele Uniunii Profesiilor Liberale din
România. 

RAPORTUL DINTRE CONCURENȚă
șI COOPERARE

„Cooperarea dintre concurenți poate fi
necesară pentru a preveni sau soluționa
blocaje privind lanțul de aprovizionare care
pot afecta în final consumatorii. Cooperarea
poate fi de asemenea necesară pentru a
depăși dezechilibre semnificative de pe o
anumită piață”,a remarcat oana bucșa,
senior associate, pelipartners.
„În baza cazurilor analizate, rezultă că
demersurile de cooperare dintre concurenți

pentru situații de criză au caracter de
excepție și necesită adoptarea de garanții
pentru securizarea riscurilor de concurență:
consultarea autorității de concurență,
verificarea legitimității demersurilor prin
raportare la obiectivele de interes general
(precum cel de protecție a consumatorilor),
verificarea caracterului adecvat și necesar al
demersurilor raportat la scopul urmărit,
verificarea insuficienței sau inexistenței
opțiunilor alternative pentru atingerea
aceluiași scop, limitarea schimbului de
informații la ceea ce este indispensabil
pentru atingerea scopului urmărit și
evitarea schimbului de informații sau
coluziunii cu privire la strategii de afaceri”, a
concluzionat Oana Bucșa. 

PREzENȚA PRODUCăTORILOR
LOCALI ÎN POLITICA
COMERCIALă ESTE 
O PROVOCARE PERMANENTă

George Bădescu, Directorul Executiv al
Asociației Marilor Rețele Comerciale din
România a precizat că „prezența
producătorilor locali în politica comercială a
domeniului retail reprezintă o provocare
permanentă și o prioritate. Există, între
aceștia, diferențe mari: unii au o cifră de
afaceri la nivel european, alții ar vrea să
ajungă la “ziua de mâine”. Mai există o
categorie a producătorilor locali, ce
reprezintă o a 2-a sau chiar a 3-a ocupație.
Această formulă generică de producător
local, poate sună bine într-un anumit
context, dar este foarte greu de a ajunge 
în situația de a putea spune că toți
producătorii locali sunt mulțumiți”. 



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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Forumul de management și reciclare
a deșeurilor – 21 octombrie 2021
Club Antreprenor a organizat joi, 
21 octombrie 2021, Forumul de
management și reciclare a deșeurilor.
Partenerii evenimentului moderat de
jurnalistul Constantin Rudnițchi au fost
Asociația Berarii României; Vrancart;
Asociația Națională pentru Băuturi
Răcoritoare; Asociația Română pentru
Ambalaje și Mediu și Paradise Tour.
Vă prezentăm mai jos concluziile acestei
dezbateri, în ordinea vorbitorilor.
toate produsele ambalate (sticlă, aluminiu
și pet) vor fi purtătoare de garanție
cosmin teodoru, directorul general al
direcţiei Generale deşeuri, situri
contaminate şi substanţe periculoase,
ministerul mediului, apelor și pădurilor
a evidențiat faptul că sistemul garanție-
returnare din țara noastră are un istoric de
câțiva ani de zile, dintre care 2-3 ani au fost
consumați doar pregătindu-ne să lansăm
conceptul la nivel legislativ.

„Decizia ministerului mediului a fost ca
această garanație să fie de 50 bani. fiecare
produs pus pe piață trebuie să fie purtător
al acestei valori adăugate. În momentul în
care am consumat produsul, eu (ca cetățean
beneficiar al acestuia), mă întorc când și
unde doresc eu și returnez acel ambalaj. În
schimbul acelui ambalaj voi primi fie bani
cash, fie voucher, fie orice altă contribuție
financiară”, a specificat Cosmin Teodoru.

PROBLEMATICA DEșEURILOR 
ÎN CONTExTUL STRATEGIEI
NAȚIONALE PENTRU
DEzVOLTAREA DURABILă 
A ROMâNIEI 2030

„Suntem în plin proces de elaborare și
implementare a sustenabilității, care va
facilita raportarea pe componenta de
responsabilitate a companiilor. avem un
memorandum de înțelegere cu consiliul

german pentru Dezvoltare Durabilă, vom
adapta la specificul româniei codul german
al Sustenabilității. Sperăm că vom crea mai
multe transparențe și comparabilitate
privind performanța sustenabilității
entităților”, a declarat stelian matei,
consilier superior, serviciul coordonare
dezvoltare durabilă, departamentul 
pentru dezvoltare durabilă al Guvernului
României.
Codul Român al Sustenabilității va cuprinde
referiri precise despre mecanismele de
raportarea nefinanciară de către toate
entitățile care intră sub incidența
prevederilor Ordinului Nr. 1938/2016 din 17
august 2016.
„raportarea se va realiza prin intermediul
unei platforme interactive și va cuprinde
aspecte ce țin de: sustenabilitate, mediu,
social și de personal, respectarea drepturilor
omului, combaterea corupției și a dării de
mită”, a adăugat Stelian Matei.
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SISTEMUL DE GARANţIE-
RETURNARE ESTE UNUL COMPLEx,
DAR ESTE NECESAR UN CADRU
LEGISLATIV COMPLET

„Acest Sistem de Garanţie-Returnare este
necesar ca instrument în condiţiile în care, din
perspectivă legislativă, avem obligaţii şi ţinte
de recuperare a ambalajelor din piaţă din ce
în ce mai ambiţioase. Anul 2025 vine deja cu
un astfel de instrument de măsurare
ambiţios. Colectarea pentru PET va trebui să
urce la 77%, în 2029 ne ducem către 90%. Ca
atare, pentru anumite categorii de ambalaje,
cum sunt ambalajele pentru băuturi, Sistemul
de Garanţie – Returnare vine cu o astfel de
infrastructură care va permite colectarea în
proporţii semnificative”, a afirmat Julia
leferman, reprezentant al alianței
producătorilor de băuturi și director
General, asociația berarii României.
„Înainte de a porni la drum este necesar un
cadru legislativ complet. Din punctul nostru
de vedere, actele normative sunt necesare
acum, nu în octombrie 2022. Vor fi necesare
modificări şi completări în legislaţia primară
de mediu, deopotrivă în legislaţia primară
fiscală”, a adăugat Julia Leferman.
Reprezentanta Alianţei Producătorilor de
Băuturi a susţinut că implementarea
deficitară a obligaţiei pe care o aveau
primăriile, de colectare separată a deşeurilor,
„ne-a adus, poate, astăzi, în situaţia în care
într-un fel riscăm să nu atingem obiectivele
de reciclare”.

PERFORMANţA ROMâNIEI ÎN
COLECTAREA PLASTICULUI ESTE
UNDEVA LA 45%, PESTE MEDIA
UNIUNII EUROPENE

„Noi, ca industrie, aşteptăm deschiderea unui
dialog corect cu industria pe acest subiect. Se
tot vehiculează acest termen de “Plastic tax”,
dar el nu există în legislaţia europeană… 
În fapt, este doar o contribuţie suplimentară
a României la bugetul Uniunii Europene, de
aproape două miliarde de euro, anual.
Contribuția va fi suplimentată prin diverse
mecanisme, printre care şi această
suplimentare legată de volumul de plastic
reciclat în statul-membru. Plata acestei
contribuţii dă României acces la fonduri
europene, la programul de redresare care
tocmai ce s-a aprobat. Nu este corect, din

punctul meu de vedere, să urmărim acest
subiect doar ca pe o simplă taxă care trebuie
plătită de către producători. În România,
producătorii asigură colectarea unui volum
considerabil de deşeuri de plastic”, a
remarcat alin vișan, președintele aRam –
asociația Română pentru ambalaje 
și mediu.
În ceea ce privește performanța țării noastre
în colectarea plasticului (undeva la 45%), ne
situăm peste media Uniunii Europene, care ar
fi la 40+%, și peste rezultatele unor state ca
Franța, Austria sau Ungaria care sunt doar pe
la 30%, a concluzionat Vișan.

HOTăRâREA DE GUVERN 
A FOST APROBATă CU O
ÎNTâRzIERE CONSIDERABILă

alice nichita, reprezentant al alianței
producătorilor de băuturi și președinte 
al asociației naționale pentru băuturi
Răcoritoare a afirmat că „dacă toate
termenele sunt îndeplinite, vom ajunge în
martie 2022 și vom avea Sistemul (de
garanţie-returnare, n.r.). Din martie 2022
până în 1 octombrie 2022, ar trebui să fie
suficient timp pentru implementarea și pentru
operaționalizarea sistemului”.
Aproximativ 4.000 de producători vor trebui
să semneze contracte cu administratorul SGR.
De asemenea, implementarea unui sistem IT
care va asigura comunicarea și gestionarea
producătorii de pe piață, dar va face și
legătura cu toți comercianții care vor organiza
punctele de colectare ale acestor ambalaje, a
completat Alice Nichita.

TOATE ACESTE PROCESE IMPLICă
UN IMENS EFORT ORGANIzATORIC

„La prima vedere, lucrurile păreau simple în
ceea ce privește acest SGR, numai că în
spatele unui astfel de proces se află foarte
multă dedicare, din grija față de mediu.
Pentru atingere unor obiective, referindu-mă
la SGR, nu trebuie să neglijăm modalitatea
prin care acest sistem se va bloca. Trebuie să
ne asigurăm că atunci când punem pe
picioare un astfel de sistem, care presupune
foarte multe lucruri, să fim convinși că există
o probabilitate foarte mare ca acesta să
funcționeze”, a anunțat George bădescu,
director executiv, asociația marilor Rețele
comerciale din România.

Totodată, unul dintre motivele pentru care
Hotărârea de Guvern a fost aprobată cu
întârziere a fost complexitatea Sistemului de
Garanție-Returnare, observându-se că erau
nevoie de anumite completări, a explicat
Bădescu.

„NE INTENSIFICăM EFORTURILE
Să MăRIM CAPACITăȚILE DE
COLECTARE LA NIVEL NAȚIONAL”

cristel sabău, director centre de colectare,
vrancart sa a declarat că „odată ce va fi pus
în aplicare, Sistemul va necesita niște resurse
din partea de colectare, pe care le va acapara,
făcând aici referire la mijloacele de transport,
sisteme de balotare, de numărare, care în caz
că există ceva și nu vor fi investiții greenfield,
vor fi scoase din circuitul de colectare”.
Fiind o companie dinamică, Vrancart S.A. a
inițiat proiecte încât să devină reciclatori finali
și pe ambalaje de folie și diverse deșeuri de
plastic industrial, dar și pentru deșeurile de
lemn. În acest sens a fost depus un proiect
pentru un ajutor de stat, acesta fiind aprobat
și devenind operațional începând cu acest an.
Vrancart este unul dintre cei mai importanți
producători de carton ondulat, hârtie pentru
carton ondulat și hârtii igienico-sanitare din
România, cu o vechime de peste 38 de ani în
acest domeniu de activitate.
VRANCART S.A. Adjud reciclează în prezent
peste 30% din totalul de maculatură colectat
la nivel național prin intermediul centrelor
proprii din țară deschise în: București – 3
centre, Arad, Argeș, Bacău, Botoșani, Brașov,
Cluj, Constanța, Focșani, Iași, Prahova, Sibiu 
și Timiș.
Au mai susținut prezentări:
doinița mihai, membru, Coaliția pentru
Economie Circulară: “Sistemul de garanție,
instrument al economiei circulare în
românia”
alina cobuz, Managing Partner, Cobuz și
Asociații: “managementul deșeurilor –
tendințe și probleme”
teia ciulacu, Președinte, Asociația Viitor Plus:
“rolul programelor Viitor plus în promovarea
celor 3 „r” și a economiei circulare”
dan bold, Business Development Manager,
REI Finance Advisors: “fonduri europene și
ajutoare de Stat disponibile”
mihaela Frăsineanu, Director Executiv,
Asociația OIREP Ambalaje: “impactul
implementării Sgr asupra schemei de epr”



Sâmbătă, 18 iunie 2022
Arenele Romane, Str. Cuțitul de Argint, Nr. 26, Sector 4, București (Parcul Carol)
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l Marți, 25 ianuarie – cercetare și inovare
în medicină și farmacie, ediția a ii-a

l Joi, 10 februarie 2022 - Forumul de
infrastructură, transporturi și logistică

l Marți, 22 februarie - Forumul diplomației
economice și al exportatorilor

l Joi, 24 februarie – Forumul antreprenorilor
din construcții și imobiliare

l Joi, 3 martie – Gala club antreprenor,
ediția a vi-a

l Joi, 10 martie- Forumul de recuperare a
bunurilor și a creanțelor

l Joi, 24 martie - Forumul antreprenorilor
din industria agricolă, ediția a ii-a

l Joi, 7 aprilie  - eveniment lobby și
advocacy

l Marți, 19 aprilie – soluții pentru
finanțarea companiilor 

l Joi, 5 mai – Forumul antreprenorilor 
din turism și HoReca

l Joi, 12 mai - criminalitatea 
cibernetică în perioada 
digitalizării economiei

l Joi, 26 mai – eveniment proprietate
intelectuală

l Joi, 26 mai -  conferință de presă
Festivalul club antreprenor

l Joi, 9 iunie – Gala club antreprenor,
ediția a vii-a

l Sâmbătă, 11 iunie – campionatul 
de șah club antreprenor  

l Sâmbătă, 18 iunie – Festivalul 
club antreprenor

l Joi, 15 septembrie - Forumul
antreprenorilor din industria
morăritului și a panificației

l Joi, 22 septembrie - Relansarea
investițiilor în energie

l Joi, 29 septembrie – Gala club
antreprenor, ediția a viii-a

l Joi, 6 octombrie - viitorul afacerilor 
de familie în România

l Joi, 13 octombrie –impactul fiscalității
asupra antreprenorilor

l Joi, 20 octombrie- 
managementul deșeurilor

l Joi, 3 noiembrie  - Forumul de concurență
și antreprenoriat, ediția a ii-a 

l Joi, 17 noiembrie – cu cine modernizăm
România?, ed. a iii-a

l Joi, 8 decembrie – 
eveniment achiziții publice

l Joi, 15 decembrie - 
Gala club antreprenor, ediția a iX-a

Planificare evenimente 2022
Redacția noastră organizează evenimente dedicate antreprenorilor, 

încercând să fim un liant între companii și potențiali parteneri de afaceri.

PENTRU PARTENERIATE șI PREzENȚA ÎN AUDIENȚă Vă RUGăM Să NE CONTACTAȚI
Mircea Fica, Fondator, Club Antreprenor, mircea.fica@clubantreprenor.ro, 0732.903.216

Roxana Biga, Project Manager, roxana.biga@clubantreprenor.ro, 0743.292.252








