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Statul este principalul 
beneficiar al tutunului

T„Tutunul nu mai e monopol de stat 
în România, dar statul e principalul
beneficiar al acestei industrii. Plătim
taxele în avans pentru produsele
noastre, pe 25 ale lunii, fie că mai
sunt încă în magazine sau au ajuns 
la consumatori. Tutunul e mare
producător, mare contribuabil și
mare exportator. În cazul României, 
e o industrie care contribuie pozitiv în
toate domeniile economice. De ce
suntem un mare contribuabil? Pentru
că aproximativ 75% din prețul unui
pachet de țigarete înseamnă accize,
TVA și alte taxe și contribuții”, a
declarat Gilda lazăr, director
corporate affairs &
communications, Jti Romania,
Moldova și Bulgaria, la Forumul
diplomației economice și al
exportatorilor, organizat de Club
Antreprenor, marți, 22 februarie 2022.
Pentru 2021, oficialul JTI estimează
o contribuție la buget de circa 20
miliarde lei, față de peste 17,54
miliarde în 2020. Suma reprezintă
echivalentul a 13,5% din PNRR, bani
pentru care statul nu trebuie să
îndeplinească nicio condiție.
„Sunt trei fabrici mari în România,
care angajează români, plătesc taxe
statului român și exportă o mare
parte din țigaretele produse aici,
echilibrând balanța comercială”, 
a subliniat directorul JTI. 
În 2020, exporturile de produse din
tutun au fost de 1,3 miliarde de
euro, contribuția pozitivă a tutunului
la balanța de plăți fiind de circa un
miliard de euro. În 2021, doar
pentru primele nouă luni valoarea
exporturilor este de peste 
950 milioane de euro, iar contribuția
la balanța de plăți de peste 
700 milioane de euro.

În 2020, industria tutunului a
devenit cel mai solid contribuabil 
la buget, în contextul scăderii
veniturilor provenite din energie.
Tot în 2020, potrivit Eurostat,
România a urcat în topul marilor
producători europeni de țigarete, 
pe locul al doilea, la egalitate cu
Germania și după Polonia. 

Ce ar trebui făcut ca România
să devanseze Polonia și să
devină primul producător 
de țigarete din Europa? 

„Ca să putem raporta rezultate bune
în continuare, nu cerem nimic de la
stat, în afară de stabilitate legislativă
și predictibilitate fiscală.  Conform
unui studiu al Asociației de Studii și
Prognoze Economico-Sociale
(ASPES), în condițiile unor
reglementări echilibrate și a
menținerii pieței negre la sub 10%,
industria ar putea vira anual la buget
peste 5,7 miliarde de euro. Referitor
la predictibilitatea fiscală, anul
acesta se încheie actualul calendar
de creștere a accizelor pentru
țigarete. Nu știm ce urmează și
tocmai de aceea am dori să fie
adoptat un nou calendar pe cinci
ani, ca să ne pregătim planurile în
cunoștință de cauză. După aderarea
României la UE, taxarea țigaretelor a
fost reglementată de Directive
europene. Acum, nivelul accizei este
de 114 euro la mia de țigarete.
Directiva urmează să fie modificată,
dar nu cred că este nevoie să
așteptăm Bruxelles-ul ca să facem
ceva. E clar că este nevoie de bani la
buget, dar ar fi bine să știm ce ni se
pregătește, măsurile să fie adoptate
cu șase luni înainte și să intre în
vigoare de la 1 ianuarie, cum

prevede Codul Fiscal”, a mai spus
Gilda Lazăr.
„Piața s-a putut dezvolta normal
pentru că am avut o politică fiscală
coerentă și predictibilă, iar
contrabanda a scăzut la cel mai mic
nivel din ultimii 15 ani, la sub 10%.
Dacă privim la anii trecuți, se vede
cum în perioadele de instabilitate
legislativă și de incertitudine,
exporturile au scăzut, la fel și taxele
virate la buget. Un exemplu bun
este cel al întârzierii transpunerii
Directivei tutunului, care a dus la
perturbări ale procesului de
producție. Dată fiind importanța
industriei pentru economie, ar
trebui să avem un for tutelar care să
abordeze cu echilibru acest sector,
ca de exemplu Ministerul
Economiei, cel al Finanțelor sau al
Agriculturii. Am solicitat acest lucru,
dar în continuare suntem
reglementați de Ministerul Sănătății,
care are o perspectivă radicală față
de acest sector”, a precizat
reprezentantul JTI. 

Gilda Lazăr, 
Director Corporate Affairs &
Communications, JTI Romania,
Moldova și Bulgaria
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Implicare și Perseverență – 
Aspectele care au stat la baza clădirii afacerilor pe care le dețin
Interviu cu Shireen Hanandeh, Fondator Eros Group (România) și Grafica Group (Dubai)

Care a fost traseul dumneavoastră
antreprenorial până acum?

Traseul meu antreprenorial de până acum a
cuprins și cuprinde în continuare activități
din domenii foarte diferite. Deși acest lucru
m-a menținut mai tot timpul implicată în
segmentul de business, consider că toate
aceste aspecte cumulate au contribuit la o
foarte bună dezvoltare a mea din punct de
vedere profesional. La început am demarat
o firmă de organizare evenimente, ulterior
m-am axat pe un proiect de export utilaje,
iar aici mă refer în mod special la tractoare,
dar nu m-am oprit aici și am îndrăznit să iau
în calcul și varianta de a exporta animale vii,
ceea ce am și făcut. După ce m-am obișnuit
cu acest spirit antreprenorial, am început să
mă dedic și altor activități, cum ar fi o firmă
de curățenie, saloane de beauty, un atelier
de haine și nu în ultimul rând clinica
veterinară. După cum am precizat și mai
devreme, segmentele în care activez din
punct de vedere business sunt foarte
diferite, dar repet, acest lucru îmi place și
mă motivează.

Cum este Shireen Hanandeh 
în adâncul ei, ca structură, ca ADN?

Shireen Hanandeh în adâncul ei ca și
structura este o persoană luptătoare, cu
foarte multă răbdare, mult bun simț și nu în
ultimul rând dornică să își arate sprijinul
oricând și oricui, dar totodată aceste
aspecte vin la pachet cu o singură condiție,
iar aceea este de a fi înconjurată tot timpul
de oameni de o foarte bună calitate, iar
când fac referire la acest aspect, o fac
gândindu-mă la acel om simplu și corect. 
Personal, consider că sunt o femeie simplă,
sensibilă, perseverentă și care și-a dorit tot
timpul să evolueze, monotonia în general
nu este un aspect care să mă reprezinte.
Pentru mine este foarte important ca mai

tot timpul să fiu implicată în cât mai multe
activități deoarece acest lucru pur și simplu
mă definește ca și persoană, și nu în ultimul
rând îmi hrănește dorința de a-mi depăși
limitele.

Care au fost / sunt modele
dumneavoastră de business?

Cu siguranță majoritatea oamenilor de
succes pot fi priviți ca fiind un model de la
care ne putem inspira pentru a ajunge acolo
unde ne dorim. Pentru mine personal
consider că Elon Musk reprezintă un model,
deoarece și el la rândul lui a pornit de jos,
iar astăzi este recunoscut ca fiind inginer,
inventator și un excelent antreprenor la
nivel mondial.
Oprah Winfrey la fel, și ea a început tot de
jos iar datorită perseverenței a ajuns una
dintre cele mai cunoscute realizatoare de
emisiuni din lume. Nu în ultimul rând, atât
Huda Kattan  - fondatoarea conceptului
“Huda Beauty”, cât și Anastasia Soare, CEO
și fondatoare a companiei “Anastasia
Beverly Hills” reprezintă pentru mine astăzi
modelele de la care mă inspir pentru a-mi
realiza toate proiectele pe care mi le
propun, atâta timp cât unul dintre
principiile care au stat la baza dezvoltării lor
a fost și este legat de perseverență, aspect
de la care eu nu mă abat niciodată.

Care sunt valorile și principiile pe care
s-au clădit afacerile dumneavoastră 
din România și din Dubai?

De regulă principiile care au stat la baza
clădirii afacerilor pe care le dețin atât în
România cât și în Dubai au fost și sunt
strâns legate de respect și bunătate, din
punctul meu de vedere de la acestea două
pornește totul. În toate segmentele de
business în care activez este absolut
necesar să am în jurul meu oameni care dau

dovadă de aceste două principii și nu în
ultimul rând de implicarea în muncă, aspect
care este primordial pentru a asigura o
traiectorie bună afacerilor mele dar și
oameni pe care pot să mă bazez și pe care
să-i formez învățându-i. De ce aceste
principii? Simplu, îmi iubesc munca și toate
proiectele pe care le am în desfășurare și
încerc să transmit aceste lucruri și
oamenilor cu care lucrez. Știți vorba aceea,
“Dar din dar se face Rai”, iar pentru mine
faptul că ne putem dezvolta împreună
reprezintă o foarte mare satisfacție. Cu toții
facem parte din aceste proiecte și cu
siguranță îmi doresc să ne bucurăm
împreună de toate realizările pe care le
avem, atât profesionale cât și personale.

Ce vă motivează mai mult 
în viața de zi cu zi?

Cel mai mult mă motivează diminețile în
care stau alături de cățelușii mei în timp ce
mă bucur de o narghilea preparată
corespunzător și de o muzică de calitate. Fie
că sunt cu Zuzu, cățelușul meu din România
sau cu cei din Dubai, pentru mine acest
lucru reprezintă momentul 0 al zilei în care
mă încarc cu energie pozitivă și mă
pregătesc pentru o nouă zi plina de
provocări.

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

Consider că toate aceste trei aspecte
reprezintă cele mai importante cărămizi
care stau la baza dezvoltării unui
antreprenor, fără acestea cu siguranță nu
poți să atragi clienți iar fără clienți pur și
simplu nu exiști. În concluzie atât
încrederea, credibilitatea cât și notorietatea
profesională contează mult mai mult decât



7MaRtie 2022 l

IN
TERvIU

L ED
IțIEI



8 l MaRtie 2022

IN
TE

Rv
IU

L 
ED

Iț
IE

I

imaginea pe care dorești să o afișezi
deoarece această imagine trebuie
demonstrată înainte de toate iar satisfacția
clienților din punctul meu de vedere
contează cel mai mult atâta timp cât gradul
lor de apreciere cu privire la serviciile
primite este unul ridicat.

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

Ar fi fost fain dacă ar fi putut să răspundă
chiar ei la această întrebare. Stilul meu de
leadership în primul rând este caracterizat

de simplitate și de faptul că încerc 
să mă apropii de fiecare angajat 
în parte, consider că dacă sunt aproape 
de oameni acest lucru îi determină să aibă
încredere și îi motivează să împartă cu
mine aceeași dorință de a ne lăsa
amprenta într-o manieră constructivă
asupra proiectelor pe care le desfășurăm
împreună.

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

În primul rând pun accent pe dorința de
muncă, un om care este dornic să
muncească cu siguranță își dă interesul și
este capabil să aplice cerințele pe care i le
solicit. După cum am precizat într-o
întrebare anterioară mă bucur dacă văd
dorința de a munci într-un potențial nou
angajat pentru că acest lucru mă
motivează în a-i arăta sprijin și suport cu
tot ceea ce este necesar pentru ca el să-și
desfășoare activitatea în condiții cât mai
bune și evident cât mai corecte, fie el
angajat sau colaborator.
Pentru mine este foarte important acest
proces de recrutare pentru că îmi doresc
să am ocazia să lucrez alături de cei mai
buni oameni iar când spun “buni” fac
referire la zona de implicare și nu în
ultimul rând la dorința de muncă.

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

Într-adevăr pandemia a tras un semnal de
alarmă pentru toată lumea, indiferent de
domeniul de activitate, dar totodată ce
anume ne-a învățat și încă ne învață
această perioadă? Faptul că trebuie să
învățăm, să ne reinventăm și să punem
bazele unor noi strategii care să ne asigure
o bună continuare sau o bună dezvoltare
din punct de vedere al business-urilor pe
care le deținem. Pe plan personal consider
că indiferent de orice situație dificilă pe
care o traversăm este necesar să ne facem
treaba exact așa cum trebuie și să
încercăm să ignorăm toate aspectele care
pot influența într-un mod negativ
progresul pe care ne dorim să-l asigurăm
afacerilor noastre.
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Cum vedeți evoluția antreprenoriatului
în România, ținând cont de nivelul
nostru de acum și de nivelul la care 
au ajuns statele din Europa Centrală?

Interesantă întrebare, pot să spun doar
faptul că dacă reușești să îți susții afacerile în
România ca și antreprenor cu siguranță poți
face acest lucru și peste hotare. De ce spun
asta? A fi antreprenor la noi în țară
reprezintă o mare provocare și sper ca pe
viitor România ca și stat să susțină mai mult
afacerile investitorilor români prin metode
de reducere a birocrației, mai ales când
facem referire la anumite momente de criză

ca și cea pe care o traversăm de 2 ani
încoace. Cu siguranță, dar cu pași mărunți,
vom ajunge și noi în viitor să ne ridicăm la
nivelul statelor din Europa Centrală din punct
de vedere al dezvoltării antreprenoriale.

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

În momentul de față consider că tot ceea ce
am realizat aici la mine în țară din punct de
vedere business am reușit folosindu-mă de
propria răbdare și de propriile puteri, nu

pot să declar ferm faptul că am beneficiat
de anumite condiții care m-au ajutat să-mi
dezvolt afacerile. 
Pot să susțin doar faptul că mereu mă
asigur că business-urile pe care le dețin să
fie în conformitate cu tot ceea ce ni se
solicită de către administrațiile locale și de
către Executiv. După cum am spus și mai
devreme cu siguranță ne-ar ajuta dacă
respectivele condiții nu s-ar mai lovi de atât
de multă birocrație sau birocrația în sine să
fie concepută astfel încât să ne permită să
ne asigurăm o dezvoltare mai rapidă și
destul de sigură.

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

În primul rând actualul Guvern ar trebui să
se aplece mai mult asupra mediului de
afaceri din toate punctele de vedere. După
cum am spus și mai devreme, reducerea
birocrației este esențială, deoarece
optimizarea acestui aspect are un rol foarte
important în dezvoltarea mai rapidă a
proiectelor pe care dorim să le desfășurăm.
De asemenea, susținerea digitalizării într-o
manieră foarte curată este un concept care
pe mine ca și antreprenor cu siguranță mă
motivează să vin tot timpul cu îmbunătățiri,
iar acestea la rândul lor își vor lăsa
amprenta constructiv asupra afacerilor pe
care le deținem. 
Dacă statul ne-ar ajuta din aceste puncte de
vedere, cu siguranță nivelul contribuțiilor pe
care le plătim va crește, fiind raportat la
cifrele de afaceri pe care le înregistrăm.
Totodată, trebuie să se țină cont și de
nivelul la care se poziționează fiecare
business în piață, astfel încât mediul de
afaceri să fie susținut cu privire la o
dezvoltare cât mai corectă și de durată.

Aveți o serie de afaceri și în Dubai, 
unul dintre cele mai dinamice/ vibrante
regiuni din lume. Ce deosebiri există
între mediul de business din emirat 
și cele din România? 

Evident că este o diferență destul de mare
între mediul de afaceri din Dubai și cel din
România. În Dubai dezvoltarea unui
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business este mult mai rapidă si mult mai
sigură, exact ce spuneam și mai devreme.
Executivul de aici are un interes în a te
susține pe tine ca și antreprenor pe termen
lung și ai efectiv o siguranță cu privire la
afacerile pe care dorești să le desfășori.
Gândiți-vă că în Dubai totul este digitalizat,
iar soluțiile tuturor problemelor pe care le
întâmpinăm apar foarte rapid, astfel încât
să nu fie afectat procesul de dezvoltare. 
Referitor la modul de taxare cu siguranță ne
avantajează foarte mult deoarece ceea noi
producem ca și business, în mare ne
aparține iar totul este raportat la nivelul de
muncă pe care îl depunem. Sper ca acei pași
mărunți raportați la progresul mediului de
afaceri din România să conducă în viitor
spre o asemănare cu ceea ce avem astăzi în
Dubai, cel puțin din punct de vedere al
reducerii birocrației și al digitalizării. Deși
pare dificil de îndeplinit acest lucru, cu
siguranță nu este imposibil.

Emiratul Dubai, ale cărui rezerve
petroliere sunt estimate să se epuizeze
în următoarele decenii, pune în practică
un model propriu de dezvoltare
economică, orientat către comerțul
regional și internațional, servicii, turism
și industrializare bazată pe producție
cu valoare adăugată importantă. 
Care sunt avantajele unui antreprenor
care activează în Dubai?

Un antreprenor care activează în Dubai
consider că beneficiază de toate avantajele
posibile. De ce spun asta? Pentru că în
Dubai un antreprenor în primul rând se
bucură de respect și de o foarte mare
încurajare din partea Conducerii Emiratului.
Toate acestea conduc la o implicare pe
măsură a acestuia, atâta timp cât el este
stimulat corespunzător prin toate
avantajele care i se oferă, practic executivul
dorește să scoată tot ceea ce este mai bun
dintr-un antreprenor iar fiecare antreprenor
la rândul lui duce o luptă benefică în fiecare
zi cu privire la o dezvoltare sigură și durabilă
a afacerilor pe care le deține.

Expo Dubai se desfășoară în perioada 
1 octombrie 2021-31 martie 2022, temă
principală fiind „Conectarea minților,
Crearea viitorului”. Cum apreciați
organizarea acestui eveniment global?

Personal aș invita pe toată lumea și pe toți
antreprenorii să vină ca să viziteze Expo
Dubai și să învețe ce înseamnă în
adevăratul sens al cuvântului “Crearea
Viitorului”. Aceasta este aprecierea mea cu
privire la acest eveniment și sunt foarte
mulțumită de faptul că am avut ocazia să
vizitez această expoziție, fiind o
oportunitate prin care putem să ne stabilim
noi orizonturi și un loc unde pot lua naștere
noi idei care în mod normal dacă le-am
pune în practică ne-ar face viitorul mai
frumos.

În Dubai activează mai multe companii
aeriene - EMIRATES AIRLINES, ETIHAD,
GULF AIR, FLY DUBAI și Air Arabia. 
Ce rol au acestea în conectarea
oamenilor și a business-urilor din emirat?

ținând cont de faptul că Dubai-ul în ziua de
astăzi reprezintă un loc ideal pentru
antreprenori pentru a-și desfășura activitățile
de business, cu siguranță toate aceste
companii aeriene joacă un rol extrem de
important în menținerea tuturor activităților
care se desfășoară pe teritoriul acestuia.
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Totodată, să nu omitem faptul că în Dubai
regăsim foarte mulți turiști care vin să
viziteze acest loc, din toate colțurile planetei.
În concluzie această țară reprezintă un loc cu
foarte multe oportunități de afaceri pentru
antreprenori și un loc special de vizitat
pentru oamenii care doresc să-l descopere.
Toate aceste aspecte au transformat Dubai-
ul în ceea ce el reprezintă astăzi iar această
poziție nu doar că se va menține ci cu
siguranță se va îmbunătăți pe viitor. Cine are
curiozitatea să viziteze acest loc îi recomand
cu cea mai mare căldură să o facă, efectiv nu

are nimic de pierdut, din contră, are de
câștigat o experiență de neuitat.

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

Consider că digitalizarea în sine este foarte
importantă pentru cine apreciază acest lucru și
pentru cine dorește să țină pasul cu evoluția.
În cadrul business-urilor pe care le dețin și
împreună cu echipele pe care le am, încercăm
să ținem pasul cu ceea ce își dorește fiecare

portofoliu al nostru de clienți, indiferent de
activitatea desfășurată și ne dorim ca mai tot
timpul să ne ridicăm la nivelul așteptărilor pe
care ei le au cu privire la serviciile primite.
Îmbrățișez cu drag acest concept și aștept cu
nerăbdare noi idei și oportunități care să ne
ajute să ne îmbunătățim atât procesul de
dezvoltare cât și creșterea nivelului de
satisfacție al clienților noștri.

Care este strategia de dezvoltare 
în peri oada următoare? Unde vă 
vedeți peste 5 ani, ca dimensiune 
a business-ului, anvergura clienților 
și poziționarea în piață?

Raportat la strategia de dezvoltare din
perioada următoare consider că în primul rând
trebuie să ținem cont de situația pe care o
traversăm și este foarte important să ne
menținem poziția pe care o avem deja în piață,
și evident să o consolidăm, astfel încât ca peste
5 ani de exemplu să mă uit în trecut împreună
cu oamenii pe care îi am alături și să ne
bucurăm împreună de toate realizările pe care
le-am atins raportându-ne la proiectele pe
care le-am desfășurat și pe care în mod
constant dorim să le îmbunătățim. Cu siguranță
atât potențialul pe care îl avem cât și dorința
noastră de a progresa o să ne ofere șansa de a
ne poziționa și în viitor printre cele mai bune
proiecte în domeniile din care facem parte.

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

De regulă viața mea personală merge în
tandem cu cea profesională, fiind o fire foarte
ambițioasă și perseverentă am considerat tot
timpul că pot beneficia de relaxare și prin
muncă, știu că poate este un lucru ieșit din
comun dar acesta este adevărul. Îmi place să
fiu aproape de oameni în permanență și să
fiu on call cu privire la proiectele pe care le
am în desfășurare, iar acest lucru se poate
întâmpla chiar și în momentele mele de
relaxare în care se presupune că trebuie mă
deconectez de la viața profesională. Cea mai
mare bucurie a mea este reprezentată de
cățelușii pe care îi am și pe care îi consider ca
fiind copii mei, ei îmi dau putere prin energia
pozitivă pe care mi-o transmit iar pentru
mine acest lucru este suficient. 
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Oamenii au nevoie să simtă permanent
că se pot baza pe avocatul lor
Interviu cu Oana Anghel, Avocat Titular, Cabinet de Avocat Oana Anghel

Anul 2022 a început tumultuos 
pentru mediul de afaceri din România,
cu o creștere semnificativă a prețurilor
la energie electrică și gaze naturale și
cu spectrul unui conflict major între
Federația Rusă și Ucraina. Cum au
reacționat clienții dumneavoastră 
la aceste provocări?

Nu vreau să mă refer neapărat la clienții
mei. Consider că nu doar mediul de afaceri
este impactat de creșterea semnificativă a
prețurilor la energie electrică și gaze
naturale, ci și cetățeanul de rând, care s-a
confruntat cu primirea unor facturi ale
acestor utilități care, în unele cazuri, au
depășit considerabil veniturile sale lunare,
cauzând astfel o neîncredere în autoritățile
statului român. Să nu uităm că aceste
situații cu impact negativ în rândul
oamenilor se petrec după aproximativ doi
ani de pandemie, perioadă în care cetățenii
au trăit cu stresul permanent indus de
restricțiile impuse de autorități, unele dintre
acestea dovedindu-se a fi nu doar absurde,
dar mai ales în profund dezacord cu
prevederile constituționale. O astfel de
situație a trendului de creștere a prețurilor
la gazele naturale este generalizată în toate
piețele europene, țara noastră nefiind
lipsită de majorări de prețuri. Or, consider
că despre acest subiect de real interes ar
trebui să se discute mai mult în spațiul
public, iar cetățenii să fie informați despre
evoluția acestor situații, chiar de către
autoritățile statului român, întrucât
România aparține fiecărui cetățean român,
iar nu doar a celor care o conduc. 

Cum apreciați actualul nivel al
concurenței în piața avocaturii 
de business din țara noastră? 
(notă – Doar în baroul bucurești sunt
înscrise acum 608 societăți de avocatură și
6.339 de cabinete)

Concurența mare în orice economie de
piață ar trebui percepută ca fiind pozitivă,
favorabilă dezvoltării fiecărui concurent
care își dorește să devină mai bun de la o zi
la alta. Stabilirea prețurilor este liberă, fiind
interzise doar acțiunile de concurență
neloială. Așadar, a priori, avocații sunt liberi
să își stabilească onorariile, prin raportare la
complexitatea fiecărei spețe în parte, la
experiența lor profesională, la munca
depusă și la tot ceea ce presupune
activitatea lor profesională, însă trebuie să
evite anumite practici care i-ar putea
prejudicia pe ceilalți avocați. Consider că
putem învăța permanent unii de la ceilalți,
iar atâta vreme cât există respect reciproc și
bună-credință între noi, avocații, se găsește
loc pentru fiecare în această onorabilă
profesie. Și aș mai adăuga un lucru: stă în
firea mea să concurez cu mine însămi, iar
nu cu cei din jurul meu. Așadar, nu am
niciun motiv de îngrijorare față de numărul
mare de avocați despre care ați amintit în
întrebarea dumneavoastră.

Care sunt atuurile cabinetului
dumneavoastră? 

Dincolo de știința de carte specifică
avocaților, clienții au nevoie, în principal, de
o persoană demnă de încredere, care să le
reprezinte atent interesele și să le rezolve cu
succes problemele. Am mai spus-o și cu alte
ocazii, credibilitatea este crucială în această
profesie. Oamenii au nevoie să simtă
permanent că se pot baza pe avocatul lor,
iar atunci când ne solicită suportul juridic să
aibă parte de un confort conversațional
pentru a se putea deschide onest în fața
avocatului lor, fără a se simți judecați. Altfel
spus, încerc permanent să fiu un creator de
spații în care clienții se pot simți liberi (și
nejudecați) să își exprime speța în forma
’’cea mai’’ reală și naturală cu putință,
întrucât numai așa reușim să

’’diagnosticăm’’ corect problemele pe care
aceștia le traversează. Consider că numai
atunci când speța primește un diagnostic
corect, pârghia juridică aleasă va fi una
adecvată. Iar cine mă cunoaște îndeaproape,
știe că nivelul meu de implicare în
activitatea profesională este unul ridicat. Și
ce feedback mai bun să primești dacă nu
revenirea clienților la tine ori de câte ori se
confruntă cu probleme juridice?! 

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

Am asistat la o evoluție firească a
complexității cauzelor pentru care am ales
să lucrez, clienții devenind din ce în ce mai
familiarizați cu procedurile judiciare și,
evident, cerințele acestora au crescut pe
măsură. 

Ce sacrificii trebuie să facă 
un avocat pentru a păstra fidelă
încrederea clienților?

În opinia mea, ceea ce menține fidelă
încrederea clienților nu reprezintă un veritabil
sacrificiu, atâta vreme cât avocatul, pe de-o
parte, se asigură că nu pierde niciodată din
vedere drepturile și interesele clienților săi,
iar pe de altă parte, își exercită profesia cu
seriozitate, pasiune și dedicare. Totodată,
avocatul trebuie să se pună la curent cu toate
modificările legislative din aria sa de interes,
astfel încât să poată răspunde temeinic și
adecvat nevoilor clienților săi. Nu în ultimul
rând, este de dorit ca avocatul să fie un bun
comunicator, proactiv și persuasiv, astfel
încât clientul să simtă că a găsit în avocatul
său sprijinul juridic necesar, dar și omul de
încredere pe care se poate baza. Desigur că
acestea sunt doar câteva dintre atributele
unui avocat, care, în esență, este și trebuie să
rămână un om de caracter. Clienții simt
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beneficiile unei astfel de colaborări și
revin de fiecare dată la avocatul care
i-a reprezentat cu succes.

Cât de mult își cunosc românii
drepturile? Cine ar trebui să se
ocupe constant de creșterea
nivelului de educație juridică 
în țara noastră? Cum se pot
implica avocații în acest proces?

Românii îşi cunosc în mică măsură
drepturile şi instituţiile naţionale
care ar trebui să apere aceste
drepturi. La nivelul UNBR (Uniunea
Națională a Barourilor din România)
se lucrează la implementarea unui
proiect prin care să se introducă ore
de educație juridică în școli. Se
intenționează ca aceste ore să fie
predate de avocați care îndeplinesc
condițiile necesare din perspectivă
didactică. Cred că ne dorim cu toții
ca elevii să crească cu respect față
de lege și față de instituțiile statului
român. Până la urmă, copiii de astăzi
sunt adulții de mâine, iar de fiecare
dintre noi, cetățenii, depinde să
punem umărul la creșterea si
dezvoltarea optimă a copiilor noștri.
Nu cred că avem un rost mai mare
pe pământ decât acela de a crește
un copil și a-l asista în devenirea
unui adult onorabil și responsabil.

Cum suportă clienţii durata
foarte mare de timp necesară
soluţionării dosarelor?

Există un studiu relativ recent care
arată faptul ca 85% din avocați şi
76% din populație consideră că „în
instanţele din românia procesele
durează prea mult timp’’. Este
limpede, așadar, că există
nemulțumiri privind durata mare de
timp necesară soluționării
proceselor. Cu toții ne dorim ca
procesarea fiecărei cauze să se
desfășoare într-o perioadă de timp
optimă și cuantificabilă, întrucât este
inacceptabil, în procedurile judiciare,
ca părțile să fie lăsate într-o stare de
nesiguranță în ceea ce privește
perioada de timp necesară pentru

examinarea cauzelor și ca aceștia să
nu aibă nicio posibilitate de a
influența durata procedurilor. Pe de
altă parte, asistăm, din păcate, și la
o lipsă de încredere în sistemul
judiciar român din partea publicului
larg, iar aceasta vine și dintr-o lipsă
de transparenţă întinsă pe o perioadă
destul de mare de timp, dar şi din
cauza managementului deficitar al
relaţiei cu mass-media în dosarele cu
element de notorietate. Totuși, în
ultima perioadă au fost înregistrate o
serie de progrese importante, în
sensul că au fost adoptate reguli
privind accesul la informaţiile de
interes public, au fost create birouri
de informare în cadrul instanţelor şi
parchetelor, iar instanţele, parchetele
şi celelalte instituţii din cadrul
sistemului judiciar au dezvoltat
propriile site-uri şi au postat
informaţii de interes public. Toate
acestea în contextul în care, potrivit
standardelor europene în materie,
procedurile judiciare şi problemele
privind administrarea justiţiei sunt de
interes public, iar dreptul la
informare cu privire la acestea
trebuie exercitat ţinându-se seama
de limitele impuse de independenţa
justiţiei şi de exigenţele dreptului la
un proces echitabil. 

Ce sfaturi le oferiţi doamnelor
avocat aflate la început de
carieră? Ce calități sunt
necesare pentru un parcurs
profesional consistent?

Nu îmi place să dau sfaturi, dar pot
mărturisi crâmpeie din ceea ce am
făcut la început de carieră. În primul
rând, îmi amintesc că, în afara
faptului că studiam zilnic, ore în șir,
atât doctrina, cât și practica
judiciară, în scopul pregătirii
temeinice a proceselor de care mă
ocupam, nu încetam să adresez zeci
de întrebări maestrului meu, căutând
în permanență să învăț ceva nou.
Nevoia de cunoaștere, de continuă
dezvoltare, dar și bucuria de a lupta
pentru adevăr, te ajută să devii,
dintr-un avocat bun, unul foarte bun. 

Iar printre calitățile necesare unui
parcurs profesional consistent, ca în
orice domeniu de activitate, trebuie
să existe plăcerea de a munci, de a
descoperi permanent lucruri noi în
activitatea ta, multă muncă,
seriozitate, perseverență și
toleranță 0 la lucrul făcut de
mântuială.

Cum reușiți să echilibrați
balanța între viața profesională
și cea personală? Ce hobby-uri
aveți? Cum vă relaxați după 
o săptămână intensă de lucru?

Nu întotdeauna am reușit să fiu 
într-un perfect echilibru între viața
profesională și cea personală, însă în
ultimii ani cred că am atins acest
echilibru. Odată cu trecerea anilor,
învățăm să apreciem mai mult ceea
ce este cu adevărat important și
înțelegem că trecerea noastră prin
viață este efemeră. Învățăm că
timpul trebuie să fie împărțit atent
între familie, profesie si hobby-uri.
Și că indiferent cât de mult îți iubești
profesia, familia are întotdeauna
prioritate în viețile noastre. Desigur
că momentele de relaxare sunt
benefice în viața oricărei persoane și
nu contenesc să am grijă de corpul
și de mintea mea, practicând diverse
activități sportive și accesând cu
recurență serviciile unui centru Spa,
prilej excelent de meditație. Cu cât
muncești mai mult, cu atât ai nevoie
să meditezi mai mult.

Sunt foarte mulți avocați
capabili, care ar putea intra în
politică să reformeze instituțiile
statului, însă au o serie de
reticențe. Cum vedeți
dumneavoastră lucrurile?

Istoria a demonstrat că în politică
este nevoie de avocați. Iuliu Maniu,
Mihail Kogălniceanu, Istrate Micescu
sunt doar câteva exemple de mari
avocați care au avut realizări
notabile în politică. Așadar, mă
bucură realmente implicarea în
politică a confraților avocați. 

Este de dorit ca
avocatul să fie un
bun comunicator,
proactiv și
persuasiv, astfel
încât clientul să
simtă că a găsit în
avocatul său
sprijinul juridic
necesar, dar și omul
de încredere pe
care se poate baza.

Nevoia de
cunoaștere, 
de continuă
dezvoltare, dar și
bucuria de a lupta
pentru adevăr, te
ajută să devii,
dintr-un avocat
bun, unul foarte
bun. 
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Am creditat IMM-urile în perioada pandemică
şi vom continua să le finanţăm, găsind soluţii
personalizate pentru clienţii noştri
Interviu cu Bilge Demirer, Director General Adjunct al Garanti BBVA România

Ce categorii de clienți deservește
divizia pentru IMM-uri și Commercial
Banking a Garanti BBvA?

Sunt onorat să conduc această divizie și
împreună cu echipa de colegi să deservim
companii cu o cifră de afaceri anuală mai
mică de 10 milioane de euro, precum și
persoane fizice autorizate. În cadrul diviziei
noastre, stabilim strategia pentru aceste
segmente de clienți, gestionăm produsele
dedicate și oferim suportul necesar rețelei
de sucursale, pentru a veni, la rândul lor, 
în întâmpinarea dorințelor clienților IMM și
persoanelor fizice autorizate.
În cadrul acestei divizii, ca și în întregul grup
financiar, punem mereu pe primul loc
nevoile clienților noștri și încercăm să le
oferim acestora soluții personalizate,
indiferent de contextul economic în care 
ne aflăm.

Care au fost dificultățile întâmpinate
de clienții Garanti BBvA din sectorul
companiilor micro, mici și mĳlocii 
în 2021?

Pe fondul declanșării pandemiei de
coronavirus, ultimii doi ani au reprezentat o
perioadă dificilă pentru întreprinderile mici
și mijlocii românești. În 2020, pandemia a
lovit puternic aceste companii și multe
dintre ele au fost serios afectate.
În această perioadă, moratoriile și schemele
de ajutor de stat au fost foarte utile, în
special pentru companiile din acest
segment. 
Nici în 2021 această categorie nu a fost
scutită de dificultăți, cum ar fi incertitudinile
legate de evoluția pandemiei, creșterea
prețurilor materiilor prime, scăderea cererii
interne, pregătirea și reținerea personalului,
cât și creșterea cheltuielilor salariale. 
De altfel, majoritatea antreprenorilor au

recunoscut, potrivit datelor Consiliului
Național al Întreprinderilor Private Mici și
Mijlocii din România (CNIPMMR), că printre
factorii care le-au influențat negativ
activitatea în 2021 s-au numărat pandemia,
birocrația excesivă si predictibilitatea
scăzută.
În cadrul Garanti BBVA, am fost mereu
conștienți de aceste provocări și am adoptat
rapid mai multe măsuri, ne-am diversificat
portofoliul de produse, pentru a ne asigura
că le oferim clienților noștri posibilitatea de
a beneficia în continuare de sprijin,
indiferent de amploarea contextului
macroeconomic. 
În toată această perioadă, nu am avut
întreruperi de activitate și am reușit să
răspundem nevoilor clienților noștri IMM-
uri, fie prin intermediul echipei noastre de
profesioniști sau prin canalele noastre
digitale.
Ne-am concentrat să fim alături de clienții
noștri în această perioadă dificilă, să
răspundem la timp solicitărilor acestora și
să venim cu oferte personalizate pentru ei.

Cum ați ajutat companiile în acest
context? Ce inițiative ați menționa?

În primul rând, Garanti BBVA s-a alăturat
programului IMM Invest (inclusiv
subprogramul IMM Agro), încă din primul
an de lansare.
Suntem convinși că aceste programe au
ajutat companiile să-și continue activitatea,
să-și mențină angajații și să continue să-și
servească clienții. Cu siguranță au avut un
rol important în susținerea economiei
românești în această perioadă atipică.
În al doilea rând, încă de la inceputul
pandemiei, Garanti BBVA a continuat să
crediteze IMM-urile, găsind soluții
personalizate pentru fiecare client.
Mai mult, pentru a sprijini întreprinderile

mici și mijlocii, am lansat pachetul T0 IMM,
dedicat companiilor aflate în primul an de
funcționare, ajutând antreprenorii să
beneficieze de o gamă de produse și servicii
la cost zero, timp de un an. Aceasta este
una dintre numeroasele noastre acțiuni de
sprijinire a întreprinderilor mici, la începutul
călătoriei lor.
În continuare, dorim să îi asigurăm pe
clienții noștri că Garanti BBVA îi va sprijini
financiar în 2022 și în anii următori, pentru
a stimula dezvoltarea proiectelor lor, fie că
este vorba de noi investiții sau de
acoperirea nevoilor lor de finanțare pe
termen scurt.

Cum a decurs anul 2021 pentru
compania pe care o reprezentați?

După un an 2020 care a fost perturbat de
COVID-19, situația s-a îmbunătățit în prima
parte a anului 2021, în ceea ce privește
răspândirea pandemiei. Am asistat la o
revenire a apetitului pentru investiții și
dezvoltare, din partea clienților noștri. 
Prin urmare, în 2021 am putut observa un
interes tot mai mare al IMM-urilor pentru
oferta noastră de credite. Iar echipele
noastre au fost mereu disponibile pentru
toți clienții, oferindu-le sfaturi și consultanță
în alegerea celor mai bune opțiuni
disponibile. 
Partea bună este că pandemia a accelerat
utilizarea canalelor digitale pentru diverse
operațiuni și am observat un interes tot mai
mare pentru utilizarea canalelor noastre -
Garanti BBVA Online și Garanti BBVA
Mobile. De fapt, acestea au fost un real
sprijin în business și au devenit legătura
dintre bancă și clienți în perioada de
distanțare socială.
Pe viitor, ne așteptăm ca tot mai multi
clienți de-ai noștri să recurgă la serviciile
noastre digitale.
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Ne-am concentrat
să fim alături 
de clienții noștri 
în această 
perioadă dificilă, 
să răspundem la
timp solicitărilor
acestora și să
venim cu oferte
personalizate
pentru ei.
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Pe scurt, aș concluziona că 2021 a
fost un an bun, având în vedere
contextul pandemic și sperăm că
2022 va fi unul și mai bun. 

Ce ne puteți spune despre
pachetul T0 IMM, dedicat
companiilor aflate în primul an
de funcționare?

Pentru a veni în sprijinul
întreprinderilor mici și mijlocii, am
lansat pachetul de cont curent T0
IMM, dedicat companiilor aflate în
primul an de funcționare. Astfel,
punem la dispoziția antreprenorilor
o gamă de produse și servicii din
oferta Garanti BBVA la cost zero
pentru un an întreg. Mai exact, cu
T0 IMM, în primul an, antreprenorii
beneficiază de costuri zero pentru
servicii precum administrarea
contului curent și a cardului de debit
atașat, Internet Banking, depuneri
de numerar, încasări și plăți
efectuate prin Internet/Mobile
Banking. Este una dintre măsurile
care vizează sprijinirea
întreprinderilor mici, aflate la
început de drum.

Știm cât de important este pentru
antreprenori să obțină sprijin, oricât
de mic, atunci când își pun în
aplicare ideile inovatoare, și dorim
să fim alături de ei și să-i ajutăm să-
și dezvolte planurile.

Cât de bine au fost primite
programele IMM Invest 
și IMM Agro? 

Programele guvernamentale IMM
Invest și IMM Agro au jucat un rol
esențial în sprijinirea companiilor în
timpul pandemiei, accelerând
procesul de creditare și susținând
redresarea economiei. Structurile de
finanțare propuse, prețul competitiv
și componenta de grant au fost
aspecte ale ofertei care au contribuit
la succesul programului.

Cum vă caracterizați
colaborarea cu Fondul Național
de Garantare a Creditelor pentru
IMM-uri (FNGCIMM)?

Garanti BBVA are o colaborare
foarte bună cu FNGCIMM. În ultima
parte a anului 2021, ne-am

concentrat pe îmbunătățirea
procesului intern de acordare a
creditelor, în cadrul programului
IMM Invest, pentru a sprijini cât mai
mulți clienți să beneficieze de
program în acest an, iar colaborarea
cu FNGCIMM a fost un succes. 
De altfel, atât noi, cât și FNGCIMM,
avem un scop comun, și anume
sprijinirea IMM-urilor în menținerea
și dezvoltarea activității lor pe piață.

Procesul de digitalizare s-a
accelerat în sistemul bancar 
pe fondul pandemiei, ceea ce 
a condus la intensificarea
tendinței de trecere la cashless
și contactless. Ce investiții a
făcut banca dumneavoastră
pentru ca clienții să fie
mulțumiți de noile norme
impuse de acest proces?

Transformarea digitală este un
proces continuu, care se va
desfășura în etape. O preocupare
constantă a Garanti BBVA este
îmbunătățirea serviciului de
Internet/Mobile Banking, pentru a fi
mai aproape de clienții săi, care

Cu T0 IMM, în
primul an,
antreprenorii
beneficiază de
costuri zero pentru
servicii precum
administrarea
contului curent și a
cardului de debit
atașat, Internet
Banking, depuneri
de numerar,
încasări și plăți
efectuate prin
Internet/Mobile
Banking. Este una
dintre măsurile
care vizează
sprijinirea
întreprinderilor
mici, aflate la
început de drum.
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doresc să efectueze cu ușurință
tranzacții de la distanță, precum și
să adopte tehnologia contactless
pentru portofoliul de carduri. 
Proiectele de îmbunătățire a
eficienței procesului de creditare și
cele derulate pentru diversificarea
ofertei noastre de produse și servicii
adresate IMM-urilor și profesiilor
liberale rămân o prioritate pentru
noi în perioada următoare.

Care sunt obiectivele diviziei
IMM și Commercial Banking 
în acest an?

Și anul acesta ne propunem să
sprijinim clienții noștri IMM-uri și
persoane fizice autorizate, oferind
produse și servicii specifice, care
sunt dezvoltate ținând cont de
nevoile acestora. În același timp, ne
dorim să rămânem un partener
solid, cu o contribuție semnificativă
la mediul de afaceri din România. 
Nu în ultimul rând, intenționăm să
avem o creștere puternică pe aceste
segmente în 2022 și deja plănuim să
semnăm noi parteneriate și să
sprijinim programele
guvernamentale în derulare.

Sunteți în România de șase ani.
Cum apreciați evoluția
sectorului antreprenorial 
din țara noastră în ultima
perioadă și ce potențial de
creștere are acesta?

Există foarte multe domenii care au
avut o dezvoltare foarte bună în
ultimii ani și suntem încântați să
facem parte din povestea multor
afaceri de succes.
De asemenea, deși pandemia a venit
cu provocări, ea a condus
transformarea digitală a multor

afaceri, uneori chiar schimbarea
fundamentală a modelului de
afaceri. Cu toții am asistat la
transformări rapide care s-au
petrecut peste noapte și care s-ar fi
întâmplat de obicei în ani de zile.
Desigur, multe zone nu sunt încă
exploatate la capacitate maximă, iar
rolul unui antreprenor este să
identifice aceste oportunități în fiecare
provocare și să vină cu idei și soluții.
Vestea bună este că accesul la
informații despre oportunitățile de
finanțare este mult mai ușor acum,
iar antreprenorii pot beneficia pe
deplin de acest lucru, pentru a
începe sau dezvolta o afacere.

Ministerul Educației, Banca
Națională a României, Ministerul
Finanțelor, Autoritatea de
Supraveghere Financiară și
Asociația Română a Băncilor 
au inițiat o serie de programe și
acțiuni de stimulare a educației
financiare a românilor. 
Cum se implică Garanti BBvA 
în aceste eforturi?

Studiile internaționale arată cât de
necesară este educația financiară
pentru români. Astfel, un sondaj
realizat anual de Standard and Poor’s
arată că doar 1 din 5 români este
alfabetizat financiar. În plus, în ceea
ce privește obiceiurile de
economisire și investiție pe termen
lung, doar 15% dintre românii
chestionați depun eforturi în această
direcție. 
Pentru noi, în Garanti BBVA,
educația financiară a fost
întotdeauna un subiect important.
În acest sens, începând cu 2016,
Banca susține constant Asociația
pentru Promovarea Performanței în
Educație (APPE), lansând materiale

de educație financiară dedicate
elevilor, precum și ghiduri didactice
pentru profesori. În 2020, din cauza
pandemiei, acest program de
educație financiară a devenit digital,
cu ajutorul platformei
SchoolMate.ro. 
În 2021, am intensificat eforturile
de comunicare în această direcție,
oferind și mai multe sfaturi
financiare în conținutul nostru
pentru Social Media. Ne dorim ca
oamenii să ia decizii informate
atunci când aleg un produs bancar.
Aceasta înseamnă să le oferim
informații care variază de la
noțiunile de bază și ajungem să
detaliem lucruri precum:
construirea unui buget familial,
importanța economisirii banilor,
diferența dintre investiție și
economisire, ce înseamnă economia
verde, care sunt beneficiile ei și așa
mai departe. Din acest motiv,
dezvoltăm permanent diverse
campanii educaționale pe canalele
noastre de socializare. În 2022, vom
continua să creăm conținut valoros
pentru comunitățile noastre, așa că
vă invităm să urmăriți paginile
noastre de social media.

Care sunt planurile
dumneavoastră pentru 2022?

Sistemul bancar românesc este într-o
formă bună și am început anul 2022
în forță, cu produse noi și o echipă
entuziastă, dornică de acțiune. 
În plus, anul a început cu vești
bune pentru noi, deoarece Fitch
Ratings a îmbunătățit perspectivele
Garanti BBVA România (GBR),
reflectând capitalizarea și
profitabilitatea solide ale băncii,
calitatea îmbunătățită a activelor,
finanțarea și lichiditatea. 
Prin urmare, împreună cu colegii
din rețeaua de agenții și cei din
sediul central, vom continua să
venim în sprijinul clienţilor noştri,
acordând credite şi furnizând
servicii bancare competitive,
punând în permanenţă clienţii în
centrul preocupăriilor noastre.

Fitch Ratings 
a îmbunătățit
perspectivele
Garanti BBVA
România (GBR),
reflectând
capitalizarea și
profitabilitatea
solide ale băncii,
calitatea îmbună -
tățită a activelor,
finanțarea și
lichiditatea. 

Romania

Programele
guvernamentale
IMM Invest și IMM
Agro au jucat un rol
esențial în spriji -
nirea companiilor în
timpul pandemiei,
accelerând procesul
de creditare 
și susținând redre -
sarea economiei.
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Oportunitatea antreprenorilor -
să fie aproape de oameni
Interviu cu Laura Sardescu și Vlad Sardescu, Fondatori, NeaKaisa.ro

Când ați decis să vă înființați propria
firmă? Care au fost principalele
motive? Ce a stat la baza alegerii
numelui / brandului?

În 2014 a fost înființată firma, iar magazinul
online a fost lansat în același an. Decizia a fost
luată cu foarte puțin timp înainte, odată ce
am ales o direcție am mers până în pânzele
albe pentru ea. Cu viteză. Cred că aveam și o
motivație puternică de a crea ceva diferit, o
experiență de cumpărare altfel.
Niciunul dintre noi nu era concentrat pe un
drum anume, eram în căutarea unor joburi
care să ne reprezinte și care să plătească în
același timp și facturile. Cumva online-ul a
îmbinat pasiunea mea pentru digital și
abilitățile comerciale ale lui Vlad. 
Alegerea numelui care urma să ne

reprezinte a fost o loterie. Ne-am dorit ceva
diferit, voiam să aducă un zâmbet pe buze,
în timp ce orientarea către client va crea o
experiență de cumpărare pozitivă. 
Cu un entuziasm specific vârstei, Vlad a
venit cu ideea. Am rezonat imediat și am
decis că vom paria pe el, deși eram
conștienți în inconștiența noastră că implică
un risc. 
Circumstanțele au fost factorul decisiv,
niciunul dintre noi nu și-a dorit
dintotdeauna să devină antreprenor.
Uitându-ne acum în urmă, desigur, amândoi
eram descurcăreți, cu un drive puternic
pentru schimbare. Pantofii s-au potrivit pe
călători, uneori cu un număr mai mic,
alteori ne scăpau din picioare, dar am mers
mai departe. Iar de 8 ani continuăm să
lucrăm cu pasiune.

Cum vă protejați marca?

Când am lansat, aveam o identitate vizuală
jucăușă, inspirată din domeniul de activitate
de la momentul respectiv. Scule, unelte,
DIY. Era o caisă portocalie, simpatică,
îmbrăcată într-o salopetă albastră, cu o
unealtă în mână.
Câțiva ani mai târziu, nu ne mai reprezenta
și am făcut un rebranding, ajungând la
identitatea actuală. Ajungând în zona de
design interior, amenajare băi, produse
medium-high, ne-am dat seama că trebuie
să mergem într-o zonă unde, deși mesajul
este amuzant și relaxat, ne luăm
responsabilitatea foarte în serios. Ambele
mărci sunt înregistrate la OSIM. 
Dar aici mi-aș dori să punctez că nu ne
reprezintă neapărat identitatea vizuală.
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Marca Neakaisa.ro se extinde asupra unui
set de valori. Logo-ul doar contribuie la
identificare, dar pentru noi întotdeauna a
fost importantă povestea. Povestea noastră,
de ce facem ceea ce facem și de ce ne dorim
să fim acolo pentru clienții noștri. Pentru că
am fost și noi, la rândul nostru clienți. 
Pentru că baia este una dintre camerele
care, deși tradițional primește destul de
puțină atenție, are un rol vital în viața de zi
cu zi. Este ultima oprire înainte de somn,
este locul unde copilul se joacă cu rățuște și
transpiri încercând îi să scoți acuarelele de
pe degete, dar și spațiul acela intim unde te
pregătești pentru orice provocare îți va oferi
ziua. Brandul Neakaisa.ro înseamnă întreaga
echipă din spatele lui.

Ce echipă de vânzări și de consultanță
pentru clienți aveți în prezent? Cât de
greu este să recrutezi și să formezi un
bun om de vânzări?

Vânzările, în domeniul nostru, înseamnă
mai mult consultanță decât încheierea
propriu-zisă a unui deal. Și ne-am dorit
foarte mult ca acest lucru să se simtă în
fiecare interacțiune pe care o avem cu
clienții noștri. Bineînțeles, se întâmplă și
greșeli care pentru perfecționistul dintre noi
capătă o amploare extraordinară. Dar asta
ne-a ajutat să fim mai buni. 
Avem o echipă care înțelege perfect că
empatia, dialogul și asumarea greșelilor
sunt elementele de bază ale întregii
activități. Iar pasiunea colegilor noștri de la
relații cu clienții se simte. Se spune că este
foarte important să zâmbești atunci când
vorbești la telefon pentru că interlocutorul
simte. Și este foarte adevărat. Partea
interesantă este că nu a fost nevoie să dăm
noi această instrucțiune, toți colegii noștri
au zâmbit natural atunci când au spus prima
dată – bună ziua, ați sunat la neakaisa.ro.
cu ce vă pot ajuta?

Care este profilul clienților
dumneavoastră? Ce strategie aveți
pentru atragerea altor clienți?

Ne-am dat seama rapid după lansare că,
fiind un start-up în care, pentru o perioadă
destul de lungă am fost doar noi doi, clienții
sunt cel mai important canal de propagare al
brandului. Așa că am încercat încă de atunci,

să atragem oamenii care zâmbesc când
citesc numele site-ului, dar imediat după
trec la discuții serioase. Sunt oameni care se
lovesc de complexitatea unei renovări. 
Iar baia este un punct nevralgic pentru că
implică și foarte multă informație tehnică.
Ori, știm foarte bine că de multe ori nu
vrem să știm toate componentele din
telefonul nostru mobil, vrem doar să îl
folosim pentru poze la care să ne uităm cu
drag peste ani. Același lucru este valabil și în
cazul băii. 

Când ești în mijlocul renovării, și toată
lumea sună cu provocări, fie că lipsește
ceva, altceva nu se așază cum trebuie,
numai să înțelegi cum se montează un
rezervor incastrat nu te va interesa.
Important va fi să folosești baia cu plăcere
pe termen lung. Să aibă un design care să te
încânte, dar să fie și utilă. Iar acest lucru se
aplică în mod deosebit băilor mici de bloc
unde fiecare centimetru pătrat trebuie să
fie folosit la maxim.
Scopul pe care ni-l asumăm este ca orice



client al nostru să zâmbească de cel
puțin două ori când interacționează
cu noi. Prima dată când citește
numele site-ului și a doua oară când
produsele au ajuns la el și taie de pe
lista de task-uri unul important, fără
bătăi de cap. 
Dacă acest lucru se întâmplă,
înseamnă că am făcut ceva bine și că
am reușit să luăm cu noi până aici
filozofia cu care am pornit la drum.

În prezent aveți peste 
12.000 de produse disponibile. 
care sunt cele mai solicitate?

Zona centrală a magazinului online
este cea dedicată amenajării băii.
Aici sunt și cele mai populare
produse, dar și brand-urile cele mai
căutate. Pornim de la zona de
încastrate, precum rezervoarele,
până la vase de toaletă, căzi
freestanding, baterii și mobilier. 
Ne dorim să construim un spațiu de
unde să poată fi amenajată cu
ușurință întreaga baie. Dar nu doar
atât. Vrem să devenim o sursă de
informație și un loc de unde te poți
inspira pentru amenajări care să fie
cât mai aproape de ce ți-ai imaginat

pentru baia ta. Din acest motiv
investim foarte mult suflet în zona
de blog, dar și în modul de
prezentare a produselor. Social
media a devenit pentru noi o
oportunitate prin care încercăm să
explorăm subiecte interesante
împreună cu oricine, fie că ne este
client sau nu.
La finalul zilei, cu cât mai multe băi
devin estetice și practice, cu atât
oamenii vor fi mai mulțumiți și vor
putea câștiga timp și vor putea să se
bucure de un spațiu de relaxare. Iar
la finalul zilei acesta este motivul
pentru care am ales acest domeniu.

Care a fost cea mai valoroasă
comandă? De la cine a provenit?

Cele mai mari comenzi plasate în
magazinul online au fost de 20.000
euro de către o persoană juridică,
respectiv 16.000 euro de către o
persoană fizică.
Dar valorile nu sunt absolute. Ce mi-
aș dori să punctez este că facem tot
posibilul să tratăm în mod egal și să
contribuim cu orice putem și atunci
când este vorba despre o comandă
cu o valoare impresionantă, dar și

atunci când valoarea comenzii este
mult mai mică.
Pentru noi valorile în sine ale
comenzilor nu sunt relevante,
relevant este numărul de clienți
mulțumiți care ne-au călcat pragul
virtual.

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

Bineînțeles, cea mai aglomerată
perioadă a anului este Black Friday.
Presupune un volum crescut de
comenzi, precum și provocări în
serviciile post-vânzare din cauza
aglomerării transportatorilor.
În cursul săptămânii am remarcat că
primele zile sunt cele care aduc cele
mai multe comenzi, ritmul
încetinind simțitor vinerea.

În cât timp ajunge comanda unui
client la adresa acestuia? Cu ce
firme de curierat colaborați?

Produsele au două statusuri posibile
– În stoc sau La comandă. Cele
marcate ca fiind în stoc, pot fi livrate
rapid, în câteva zile. Cele la

Pandemia a
deschis comerțul
online către un
segment de clienți
anterior reticenți
către acest tip de
achiziții.

Brandul
Neakaisa.ro
înseamnă întreaga
echipă din spatele
lui.
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comandă sunt aduse de afară și au termene
de livrare variabile, media fiind de 14-21
zile. În funcție de transporturi și de situația
producătorului, ele pot ajunge și în 7 și în
30 zile. Toate aceste informații sunt
comunicate către clienți, inclusiv termenele
de livrare comunicate de producători.
Pandemia a schimbat foarte mult dinamica
aprovizionării și sunt provocări care,
momentan, nu pot fi anticipate. Am avut
anul trecut o situație în care într-o fabrică a
unuia dintre cei mai mari parteneri ai noștri
unde se lucra în 2 schimburi pentru
protecția echipei, toți membrii uneia dintre
ture s-a îmbolnăvit de covid. A apărut o
întârziere chiar pentru comenzi care ar fi
trebuit livrate în perioada imediat
următoare. Din nefericire, a fost ceva ce nu
am putut anticipa și am încălcat termenele
de livrare promise clienților. Încercăm să
evităm aceste situații dar, din păcate, ultimii
ani au pierdut din predictibilitate.
Legat de transportatori, lucrăm cu aproape
toți curierii, însă completăm variantele de
livrare și cu transportatori specializați.
Aceștia din urmă au o acuratețe mai mare
în ceea ce privește livrarea produselor
fragile.

Pe ce segmente de produse 
și de clienți așteptați creșteri 
în perioada următoare?

De la 2022 ne așteptăm parțial și la o
stagnare dacă pandemia se va termina.
Oamenii simt nevoia să investească și în alte
activități, experiențe pe care nu le-au putut
avea în ultimii 2 ani. 
Rezonăm cu această abordare. Toți membrii
echipei abia așteaptă să recupereze tot
ceea ce nu s-a putut face în ultimii ani. Într-
un mod general, sunt convinsă că piața de
e-commerce va continua să crească.
Baia este domeniul nostru principal de
activitate, dar ne-am dat seama că putem
aplica exact aceeași filozofie a frumosului și
utilului și în alte încăperi. Motiv pentru care
în a doua jumătate a anului vom mări gama
de produse și ne vom extinde și către alte
camere. Cu aceeași pasiune, vom dezvolta
în continuare brandul și pe alte categorii de
produse. 
Piața produselor smart este în continuă
creștere și ne așteptăm ca acest trend să
continue. Pe de altă parte, pandemia a

deschis comerțul online către un segment
de clienți anterior reticenți către acest tip
de achiziții. Dacă în această perioadă au
avut o experiență pozitivă, cu siguranță vor
reveni și vor face achiziții și pentru produse
din alte segmente. Dacă au avut o
experiență pozitivă cumpărând cărți, sunt
foarte multe șanse să revină către online și
să cumpere și produse pentru renovarea
băii. Și vice-versa.

Cum percepeți nivelul de concurență /
competiție în acest segment – vânzarea
produselor de amenajare a casei?

Cred că în perioada aceasta este o
oportunitate foarte bună pentru tineri
antreprenori pentru că totul este forte
dinamic și este nevoie de oameni pasionați
în toate domeniile. Așa că orice concurență
loială nu face decât să ne ambiționeze, iar la
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finalul zilei, important este să devenim din
ce în ce mai buni.
Estimăm că în următorii ani numărul de
magazine online va crește semnificativ în
toate domeniile și cred că este un lucru bun
pentru piața de e-commerce.

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

În afara programului SRL-D (Societate cu
Răspundere Limitată - Debutant) cu ajutorul
căruia am început business-ul în 2014, nu
am avut momentan interacțiuni cu această
zonă. Legat de contextul în care un
antreprenor își poate desfășura activitatea
din punct de vedere administrativ, sunt de
părere că, deși lucrurile ar putea avansa mai
rapid, există îmbunătățiri de la an la an. Iar
aici acord o atenție deosebită digitalizării și
accesului la informație transparentă.
Desigur, este foarte mult de muncă și ideal
ar fi ca totul să avanseze mult mai rapid, dar
încercăm să ne concentrăm asupra părților
pozitive și să ne bucurăm de fiecare mic pas
făcut în direcția potrivită.

Ce viitor au afacerile de familie 
în România?

Toate afacerile au un viitor în România. Nu
cred că țara noastră este atât de specială.
Într-adevăr, există o înclinație către
corporații, însă ea vine din experiențe
repetate eșuate cu afaceri mai mici. Însă și
aici trendul se schimbă, în ultimii ani am
remarcat un interes din ce în ce mai crescut
către mici producători locali, artizanat,
industrii creative, agenții tip boutique și așa
mai departe.
Sigur, este o piață competitivă, cu multe
provocări. Dar business-urile care sunt sau
au pornit dintr-un astfel de punct și tind să
fie cele mai orientate către oameni. Cumva
oamenii lucrează pentru oameni, nu pentru
sisteme. Și atunci când există puțină
pasiune și ceva suflet, rezultatul este de
multe ori peste așteptări. Eu cred că asta se
întâmplă și în relațiile comerciale. Nu cred
că vânzarea este o tranzacție de bani și
produse, cred că vânzarea este o relație. Iar
aici este oportunitatea antreprenorilor -  să
fie aproape de oameni. 

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

În momentul de față este foarte greu să ai o
previziune pentru următorii 5 ani. Este un
domeniu extrem de dinamic, piața are o
expansiune rapidă, iar gradul de adoptare al
cumpărăturilor online este în creștere. Însă
ultimii 2 ani ne-au arătat că nu există
garanții sau certitudini în niciun domeniu,
inclusiv în cel online.

Ce pot spune cu certitudine este că avem
planuri concrete de dezvoltare, echipa
urmează să se mărească și vom avea un nou
sediu de birouri. Cel mai probabil va apărea
și un prim showroom.
Mai presus de orice, însă, ne dorim să
facem ceea ce ne place în continuare, să
rămânem entuziasmați și să atragem în
continuare în jurul nostru, de la echipă,
până la parteneri și clienți oameni cu
aceleași valori ca noi și cu aceeași pasiune
pentru frumos.
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Procesul de selecție al avocatului
a devenit mult mai riguros și 
s-a mutat preponderent în online
Interviu cu Alexandra Ianul, 
Fondator și Managing Partner, Cabinet de Avocat Ianul Alexandra

Cum este organizată echipa
Cabinetului de Avocat Ianul Alexandra?

În prezent, echipa Cabinetului este compusă
din patru avocați definitivi, doi consilieri
juridici și un office manager. În anul 2022,
urmează să mărim efectivul pentru a
asigura echilibrul volumului de muncă 
și bineînțeles calitatea cu care ne-am
obișnuit clienții.

Ce obiective de dezvoltare aveți 
pentru anul 2022?

Anul 2022 va aduce cu sine numeroase
schimbări, firești de altfel, în contextul

dezvoltării și notorietății dobândite de
cabinetul pe care îl conduc. Este momentul
să migrăm către o altă formă de organizare
a profesiei, respectiv să devenim o societate
de avocatură. Cred că nivelul de maturitate
la care a ajuns atât echipa, cât și activitatea
pe care o desfășurăm, va face ca tranziția să
fie una de succes. Când am plecat la drum
de una singură în anul 2013, mi-am propus
să ”cresc” activitatea în mod organic și
sănătos și cred că am reușit, mă simt
pregătită să conduc o SCA în acest moment.
Un alt obiectiv important este campania de
rebranding pe care am început-o de curând.
În fapt, activitatea noastră nu se rezumă la
dreptul consumatorilor, noi fiind extrem de

prezenți și în alte domenii de interes mai
ales pentru companii sau profesii de nișă, 
ca de exemplu artiști. Această parte este
necunoscută publicului larg și doresc să
schimb acest lucru.

În ultimii ani v-ați specializat 
în dreptul consumatorilor, cu accent 
pe protecția persoanelor fizice față 
de băncile comerciale și de IFN-uri. 
Cât de complexe / sofisticate sunt
litigiile din această industrie?

Litigiile în acest domeniu sunt extrem de
complexe, contrar opiniei publice. Bine,
acum depinde și cu câtă seriozitate le
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tratezi! Spre exemplu, practica
noastră pe Legea dării în plată a
generat o modificare legislativă și
câteva sute de decizii ale Curții
Constituționale a României,
nemaivorbind despre numeroasele
lucrări doctrinare scrise
preponderent de contestatorii legii,
lucrări care datorită rezultatelor
noastre practice au rămas fără
obiect. Impreviziunea în materie
contractuală este un domeniu care
la nivel mondial și istoric, a fost prea
puțin explorat în doctrină iar ceea ce
am reușit noi, în România, este fără
precedent.
În gestionarea acestei arii de
activitate foarte tehnice, pe noi 
ne-a ajutat foarte mult experiența
noastră în dreptul comerțului și
dreptul financiar-bancar, arie de
practică care și în prezent este
extrem de dezvoltată în cabinetul
nostru.

Cum vedeți rolul ANPC
(Autoritatea Națională pentru
Protecția Consumatorilor) 
în procesul de consolidare 
a protecţiei consumatorilor 
în țara noastră?

Bineînțeles că ANPC joacă un rol
extrem de important, însă, are
nevoie de mult mai multe resurse și
bineînțeles independență în luarea
deciziilor. Evident, nu este ușor să te
lupți cu industriile într-un context
politic deficitar și cu resurse extrem
de limitate.

Cum au evoluat cerințele
clienților și complexitatea
dosarelor la care ați lucrat, 
în ultima perioadă? 
Care au fost problemele cu care
v-ați confruntat mai mult?

Clienții, atât persoane fizice cât și
juridice, au devenit mult mai
”pretențioși” în ultimii ani. Spre
deosebire de perioada anterioară, se
poate lesne observa că clientul are
așteptări mult mai ridicate din
partea avocatului său atât cu privire

la calitatea serviciilor dar mai ales cu
privire la partea de comunicare. De
asemenea, am constatat că procesul
de selecție al avocatului a devenit
mult mai riguros și s-a mutat
preponderent în online. Clienții, și
aici includ și societățile comerciale
cu cifră de afaceri ridicată, nu se mai
uită neapărat la mărimea sau forma
de organizare a avocatului ci la
rezultat și recomandările publice
existente în piață.
Nu pot spune că ne-am confruntat
cu probleme, ci cu provocări.
Uneori, relația cu clientul necesită
un efort suplimentar care nu ține de
partea juridică, ci mai mult de
psihologie. Spețele fiind complexe,
este destul de dificil să explici partea
tehnică într-un context emoțional în
care clientul, fie el persoană fizică
sau juridică, urmărește un interes

patrimonial de mare însemnătate
pentru acesta.

Asistăm la o ”feminizare” a
profesiei de avocat, ponderea
femeilor fiind, actualmente, 
de aproximativ 60%, la nivel
național. Sunt doamnele mai
riguroase, mai tenace?

Sincer? Da. Echipa noastră spre
exemplu, este omogenă, fiind
compusă în mod egal de
reprezentanții ambelor sexe. Ceea
ce am remarcat de-a lungul anilor,
este că sexul feminin spre deosebire
de cel masculin este mai atent la
detalii și are o capacitate de
concentrare mult mai mare, fiind
capabil de mai multă anduranță.
Fără a generaliza, aș face totuși o
analogie pentru a exemplifica:

Practica noastră 
pe Legea dării 
în plată a generat 
o modificare
legislativă și câteva
sute de decizii 
ale Curții
Constituționale 
a României.
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femeile sunt ca un alergător de
cursă lungă iar bărbații sunt pentru
cursa de 100 metri, însă ambii sunt
alergători excelenți.
Cred că succesul, în profesia de
avocat este atunci când le poți face
pe amândouă, indiferent că ești
bărbat sau femeie.

Cum reușiți să vă descurcați 
în hățișul legislativ existent 
în țara noastră? În ce domenii
credeți că se impune 
o codificare, o integrare 
a actelor normative actuale?

În ultimii ani ne-am confruntat cu
adevărate provocări în domeniile
unde autoritățile trebuiau să
transpună sau să integreze legislația
europeană obligatorie. Legislația
noastră prezintă adevărate lacune
mai ales în domenii precum dreptul
vamal sau chiar și cel fiscal. Aceste
lacune conduc la consecințe
deosebit de grave pentru clienții
noștri, care se traduc de cele mai
multe ori în pierderi sau blocaje
financiare de valori însemnate. 

Se nasc litigii, se pierde timp, se pot
pierde chiar și afaceri până obții o
soluție favorabilă în fața instanțelor
din România. Ce este și mai grav,
este că nu de puține ori ajungi 
și în fața instanțelor europene
pentru a lămuri aceste lacune, 
ori un atare proces durează ani și
presupune costuri imense pentru
client. Ca și concluzie, sunt multe 
de rezolvat din punct de vedere
legislativ, la nivel național.

Există o criză acută de modele
bazate pe valorile constante 
ale profesiei de avocat. 
Ce soluții vedeți pe termen
mediu și lung pentru ca elitele 
să fie respectate și prețuite
la justa lor valoare?

Unica soluție este educarea
clientelei, iar pentru corpul nostru
profesional, puterea exemplului.
Cred că ”elita” ar trebui să aloce o
parte din resurse pentru
promovarea valorilor profesiei atât
la nivelul publicului larg cât și la
nivelul viitorilor practicieni. De

asemenea, cred că ”elita” ar trebui
să se dea un pic jos de pe piedestal
și să se adreseze în mod direct
studenților sau stagiarilor și să
transfere din informațiile dobândite
pe parcursul unei cariere de succes
și care nu țin de latura juridică. Este
foarte important să transferi valorile
tale celor care până la urmă, vor
asigura după noi, continuitatea
acestei minunate profesii.

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

Condițiile de lucru în instanțele din
România s-au îmbunătățit dar sunt
încă departe de a asigura un act de
justiție corespunzător. În general,
cred ca asistăm la o ”bătaie de joc”
cu repercusiuni asupra tuturor
participanților la actul de justiție.
Este imposibil să te apleci asupra
tuturor actelor dintr-un dosar atunci
când ai de judecat în aceeași zi,
peste 50 de cauze diferite. De aceea
și asistăm la motivări care nu au
legătură cu cauza în sine sau
motivări copy-paste sau la motivări
care apar la multe luni după
pronunțare. Este evident că este
necesar ca numărul de judecători să
crească, la fel și cel al personalului
auxiliar.

Judecătorii au fost și sunt
afectați de instabilitatea
legislativă accentuată. Aveți
speranțe că vom intra într-o
stare de echilibru / normalitate
din acest punct de vedere?

Speranța moare ultima, este tot
ceea ce pot spune.

Legislația noastră
prezintă adevărate
lacune mai ales în
domenii precum
dreptul vamal sau
chiar și cel fiscal.

Este foarte
important să
transferi valorile
tale celor care până
la urmă, vor
asigura după noi,
continuitatea
acestei minunate
profesii. 
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Sănătatea plantelor este la fel de
importantă ca și sănătatea oamenilor
Interviu cu Vasile Iosif, Președintele AIPROM 
(Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România)

În cadrul AIPROM există 4 grupuri de
lucru specializate: Grupul de Lucru 1 –
Omologare și legislație; Grupul de lucru
2 – Piață, Marketing și Comunicare cu
piața; Grupul de Lucru 3 – Mediu,
Siguranță, Ambalare și Etichetare;
Grupul de lucru 4 – Gestionarea
Utilizării Responsabile a PPP. 
Care sunt obiectivele și prioritățile
acestor entități în anul 2022?

Fiecare grup de lucru reunește specialiști
din cadrul companiilor membre AIPROM, și
deși avem un set de obiective clare setate
pe termen scurt, mediu și lung, totuși lista
acestora și a priorităților care uneori apar
pe neașteptate este actualizată și adaptată
permanent. Obiectivele și prioritățile
naționale se armonizează cu nevoile
fermierilor români de a produce mai mult și
de mai bună calitate dar și cu obiectivele și
prioritățile europene din domeniul
protecției plantelor. Fiecare grup de lucru
din cadrul AIPROM este specializat și
abordează o tematică specifică, după cum
urmează:
l Legislație - revizuirea și adoptarea noii

legislații destinate Produselor de
Protecția Plantelor (PPP); instituirea unui
sistem suport pentru autorizarea PPP-
urilor; creșterea capacității României de
a participa activ la nivel european ca stat
membru raportor zonal în procesul de
omologare al produselor fitosanitare;
îmbunătățirea sistemului de prognoză și
avertizare la nivel național și sprijinirea
autorităților naționale în acest sens; 

l Combaterea contrafacerii PPP -
intensificarea colaborării cu autoritățile
competente; dezvoltarea unui sistem
colaborativ și punerea bazei unei rețele
instituționale pentru a crește atitudinea
pro-activă a autorităților competente,
realizarea unui profil de țară privind
pesticidele contrafăcute;

l SCAPA - creșterea procentului de colectare
și reciclare la nivelul obiectivelor naționale
cu respectarea principiilor și liniilor
directoare CropLife Europe privind
trasabilitatea;  Prin proiectul SCAPA,
fermierii și distribuitorii de produse de
protecție a plantelor pot preda și valorifica
GRATUIT cu ajutorul unui operator finanțat
de membrii AIPROM cantitatea de
ambalaje de plastic, metal și hârtie pe care
o deţin cu respectarea condiţiilor de
preluare, beneficiind de peste 70 de centre
de colectare SCAPA. SCAPA este un
program consolidat, iar în cei 14 ani de
activitate am curățat mediul de ambalajele
provenite de la utilizarea produselor de
protecție a plantelor. Numai în 2021 rata
de colectare a ambalajelor a ajuns la 68%
din totalul cantității de ambalaje pusă în
piață;

l Safe Use Initiative (Inițiativa de Utilizare în
Siguranță și Sustenabil a pesticidelor) &
TOPPS (Instruirea operatorilor în scopul
prevenției poluării cu pesticide a cursurilor
de apă - creșterea nivelului de
conștientizare și de utilizare a
echipamentului personal de protecție în
rândul fermierilor și informarea fermierilor
și viitorilor agricultori acum studenți cu
privire la metodele și tehnicile de protecție
a apei în cursul utilizării pesticidelor);

l Comunicare – elaborarea de strategii și
implementarea de campanii de
comunicare în trei direcții diferite:
comunicarea cu consumatorii, cu părțile
politice interesate, cu fermierii români;

l Contribuție la prioritățile europene ale
industriei - participare la revizuirea
Directivei de Utilizare Durabilă (SUD), la
principiile de transpunere la nivel de stat
membru a țintelor vizate de Strategia
Farm2Fork, participare la crearea unei
structuri adecvate pentru implementarea
noilor obiective ale industriei pentru o
agricultură nepoluantă.

Fărâmițarea terenurilor favorizează
răspândirea bolilor, dăunătorilor și
buruienilor. Ce credeți că ar trebui
făcut pentru a stimula procesul de
comasare a terenurilor și crearea a
unor ferme puternice, prin asocierea
mai multor ferme mici / de subzistență,
care nu au capacitatea de a-și proteja
eficient patrimoniul agricol?

Studiile recente indică faptul că viitorul
agriculturii depinde de viabilitatea
economică a fermelor mici, care sunt
considerate a avea o amprentă de carbon
mai redusă. Să nu uităm însă că
productivitatea înregistrată la nivelul
fermelor de mari dimensiuni este mai
ridicată decât în cazul fermelor mici, unde
baza tehnico-materială este mai puțin
dezvoltată de cele mai multe ori. Avem
nevoie în egală măsură de ambele categorii
de ferme, iar procesul de comasare a
terenurilor agricole a început de câțiva ani
și în România. La nivel național, avem
exemple de ferme de mari dimensiuni,
performante și care produc pentru piață. 
Revenind puțin la cifre, la nivel național,
avem 3,4 milioane de ferme, iar 30% din
terenul agricol este lucrat în ferme de
subzistență și semisubzistență. În același
timp, 70% din suprafața agricolă a României
este gestionată de fermele de dimensiuni
medii și mari, ferme care reprezintă doar
7% din totalul exploatațiilor agricole din
România. O analiză realizată de către
Comisia Europeană arată că dimensiunea
medie a fermelor din România a crescut de
la 3,3 hectare la 3,7 hectare în intervalul
2005-2016, fiind încă mult sub media
europeană de 15 hectare. În Bulgaria,
dimensiunea medie a fermelor este de 5-6
ori mai mare, iar viteză de comasare a
terenurilor este mult mai mare. În plus,
peste 3 milioane de ferme lucrează o
suprafață mai mică de 5 hectare, în timp ce



33MaRtie 2022 l

C
LU

B A
N

TREPREN
O

R

peste 12.000 de ferme lucrează o
suprafață mai mare de 100 hectare.
Aceste date ne indică clar
polarizarea sectorului agricol
românesc, iar Planul Național
Strategic trebuie să identifice acele
măsuri specifice pentru a stimula
asocierea celor peste 3 milioane de
ferme mici din sectorul vegetal și
animal înregistrate la nivel național. 

Specialiștii AIPROM au
identificat peste 95 de agenți
patogeni pentru care există
deficiențe de protecție, agenți
patogeni ce se regăsesc în
culturile de grâu, porumb, rapiță,

floarea-soarelui, sorg, legume,
pomi fructiferi și viță de vie. 
Ce estimări ale pierderilor de
recolte aveți și ce soluții ați
identificat pentru a diminua
efectele agenților patogeni?

Chiar și în aceste condiții în care
țările utilizează pesticide, conform
statisticilor Organizației Mondiale
pentru Agricultură și Alimentație
(FAO), în fiecare an, la nivel global,
între 20 și 40% din producția
agricolă este pierdută datorită
agenților de dăunare, iar pierderile
economice înregistrate depășesc
220 miliarde de dolari anual. Astfel,

fără o protecție corespunzătoare a
plantelor împotriva bolilor
dăunătorilor și buruienilor, aceste
pierderi s-ar putea dubla cu
ușurință.
România are organisme de dăunare
specifice, extrem de agresive, un
exemplu în acest sens este
Tanymecus Dilaticollis (Răţişoara
Porumbului), dar și alți dăunători
extrem de agresivi. 
Consumăm cu aproximativ 2/3 mai
puține produse de protecție a
plantelor pe hectar comparativ cu
țările din vestul Uniunii Europene,
dar avem mai multe provocări de
depășit (entomofauna dăunătoare
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locală este peste ceea ce se întâlnește în
țările mari producătoare de legume, atât ca
varietate, cât și ca agresivitate), iar la acest
lucru se adaugă și retragerea multor soluții
de protecție eficiente.
Potrivit studiului realizat de către AIPROM
în colaborare cu specialiştii din domeniu,
pierderile de producție, în absența unor
soluții eficiente pentru combaterea
anumitor dăunători pot ajunge până la
60%, în cazul Moliei tomatelor 
(Tuta absoluta).

România are nevoie de modernizarea
legislației în domeniul producerii,
reambalării, depozitării și
comercializării produselor de protecție
a plantelor. Ne puteți oferi câteva
exemple, ce ar trebuie actualizat /
upgradat?  Când credeți că instituțiile
abilitate (Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale și Autoritatea
Națională Fitosanitară) vor finaliza
acest demers? Ce rol are AIPROM 
în procesul de elaborare a viitoarei
legislații?

Multe perspective pozitive ale industriei
sunt adunate în acest proiect și sperăm
sincer că majoritatea dintre ele vor fi luate
în considerare de către autorități, pentru că
AIPROM  s-a implicat cu dăruire și
seriozitate în toate dezbaterile de la
inițierea acestui proiect.
Ne-ați solicitat câteva exemple, iată în
continuare:
- Termenul de valabilitate: posibilitatea de
prelungire a termenului de valabilitate al
produselor de uz fitosanitar pe
răspunderea producătorului cu maximum
12 luni, până la următorul sezon;
- Comercializarea online cu respectarea
condițiilor de autorizare impuse oricărei
fitofarmacii care vinde produse de
protecția plantelor și cu instituirea de
controale ferme a ofertelor
disproporționate; 
- Redefinirea noțiunii de produse ilegale,
astfel încât produsele care prezintă
anumite probleme de etichetare să nu fie
considerate ilegale;
- Posibilitatea de a formula produse care nu
sunt omologate în România doar pentru
alte state membre sau non-UE cu
respectarea condițiilor stricte care

garantează faptul că aceste produse sunt
autorizate în țara de expediție și că nu sunt
în niciun fel utilizate pe teritoriul României
și, de asemenea, tratarea semințelor cu
produse neînregistrate în România cu
destinația alte state membre sau non-UE.
În ceea ce privește termenul la care va fi
finalizat acest demers, noi facem toate
demersurile pentru a accelera ritmul dar
faptul că au fost atâtea schimbări cu
frecvență ridicată la conducerea Autorității
Naționale Fitosanitare nu a fost în avantajul
adoptării legislației.

O lege care ar putea schimba
fundamental industria reciclării în
România este pe cale de implementare:
Sistemul garanție-returnare, care este
de așteptat să aibă un impact puternic
pe tot lanțul de reciclare – de la
consumatori și retaileri până la
reciclatori și cei care oferă
infrastructura de reciclare – creând
premisele unei economii circulare
competitive. AIPROM are o experiență
consistentă în acest domeniu, prin
SCAPA – Sistemul de Colectare a
Ambalajelor de Pesticide. Ce efecte 
va avea Sistemul garanție-returnare 
în activitatea membrilor AIPROM 
și în cea a fermierilor?

AIPROM are deja un sistem matur prin care
se aliniază principiilor economiei circulare și
vorbim aici despre reciclarea ambalajelor
goale de pesticide cu maximă trasabilitate.
Sistemul de garanție-returnare pentru
colectarea ambalajelor de pesticide a fost
testat în unele țări europene, dar nu a fost
extins din cauza problemelor care au
apărut, în special în ceea ce privește
asigurarea trasabilității produselor
reciclate. De exemplu, în România,
produsele de protecție a plantelor se
comercializează și prin intermediul fito-
farmaciilor care, în cele mai multe cazuri nu
dețin spații de depozitare pentru
ambalajele goale, care urmează să fie
preluate. În plus, prin programul SCAPA al
AIPROM sunt colectate doar ambalaje de
plastic triplu-clătite, care potrivit legislației
naționale, sunt considerate deșeuri
nepericuloase după efectuarea operațiunii
de triplă clătire și pot fi reciclate doar prin
respectarea trasabilității. Prin urmărirea

trasabilității industria se asigură că
produsele obținute în urma reciclării nu vor
intra în contact direct cu omul, ci sunt
utilizate pentru obținerea de produse
secundare precum țevi pentru industria
petrolieră, pavele pentru curți si terase,
semnalizatoare pe autostrăzi sau alte
elemente de acest gen. Dar cel mai
important, sistemul garanție-returnare se
adresează generatorilor de ambalaje
pentru produse de consum ca de exemplu
ambalaje de sucuri, lapte etc. 

Comisia Europeană dorește reducerea
consumului de pesticide cu 50%.
Specialiștii AIPROM împreună cu
fermierii și distribuitorii lucrează la un
document care să scoată în evidență
vulnerabilitățile fermierilor români în a
controla eficient unele organismele de
dăunare. Autoritățile europene elimină
unele produse fără să pună nimic 
în loc. Cum se vor armoniza aceste
obiective ale Uniunii Europene cu
nevoile fermierilor?

România utilizează în medie, o cantitate de
substanță activă la hectar de trei ori mai
mică decât media europeană (~680 g/ha
față de 2,6 kg/ha) și aproximativ jumătate
din cât utilizează Ungaria (aproximativ 1,3
kg/ha). Din acest motiv ar fi incorect să se
aplice un obiectiv de reducere al
consumului de pesticide egal pentru toate
Statele Membre. Să nu uităm însă că, acest
obiectiv nu se referă doar la reducerea
cantitativă cu 50% a pesticidelor, ci și la
reducerea utilizării produselor cu un grad
mai ridicat de periculozitate, din categorii
de toxicitate ridicate. 
Cu toate acestea, ne exprimăm speranța că
autoritățile române abilitate să negocieze
implementarea obiectivelor la nivel
național cunosc foarte bine situația expusă
anterior și vor depune toate eforturile
pentru a explica această situație specifică a
României la nivelul factorilor de decizie
europeni. Avem convingerea că
implementarea acestor reduceri uniform
pentru toate țările va conduce la o
reducere a cantității și calității producției
agricole, care cel mai probabil va fi
resimțită în buzunarul fermierului și al
consumatorilor. Un studiu recent realizat
de Universitatea și Centrul de Cercetare
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Wageningen din Olanda indică
faptul că implementarea acestor
obiective ar genera o scădere medie
a randamentului culturilor agricole
cuprinsă între 10% și 20%, iar
pentru unele culturi chiar o scădere
de până la 50%. Este de așteptat ca
cele mai afectate culturi să fie cele
permanente, așa cum sunt
plantațiile de pomi fructiferi,
plantațiile viticole etc. 
Astăzi, toată lumea vorbește despre
o iminentă criză alimentară.
Imaginați-vă că Europa, implicit
România, ar produce cu 40% mai
puține alimente decât în prezent.
Ne confruntăm, în prezent, cu
creșterea prețurilor pentru toate
categoriile de alimente, inclusiv
fructe și legume. La ce nivel vor urca
prețurile dacă producția va scădea
cu 40%? 

Parlamentul European a aprobat
eliminarea glifosatului (cel mai
folosit erbicid din lume) după 
31 decembrie 2022. va rămâne
așa sau mai pot interveni
derogări? Care ar fi consecințele
interzicerii glifosatului pentru
fermierii români?

Este evident că fermierii români și
nu numai aceștia folosesc soluții de
protecție a plantelor pe bază de
glifosat și sunt mulțumiți de
rezultate. Dar, este la fel de evident
că numai fermierii pot solicita
autorităților o eventuală derogare,
iar ce decizie vor lua autoritățile nu
vă pot spune decât ele.
Accesul la substanțe active și
produse de protecția plantelor este
esențial pentru a gestiona
corespunzător condițiile specifice
agriculturii din țara noastră.
Fermierul vrea să producă, însă nu
poate face acest lucru dacă apar
limitări și restricții nejustificate sau
reevaluări ale unor reglementări
deja validate de forurile științifice.
Consecințele interzicerii glifosatului
vor fi vizibile și în România unde
condițiile specifice de climă și sol
favorizează răspândirea buruienilor

iar rezerva de buruieni din sol este
printre cele mai mari din UE. În
România, glifosatul este utilizat mai
ales între culturi, fiind și o soluție
care permite aplicarea principiilor
agriculturii conservative,
recomandată și promovată intens
de către Comisia Europeană.
Interzicerea utilizării glifosatului în
absența unor alternative viabile și
eficiente economic, îi va determina
pe fermierii români să aplice mai
multe tratamente mai scumpe, cu
produse complementare și în
cantități mai mari fără să obțină
aceeași eficacitate și cu un impact
negativ mai mare asupra mediului.

Membrii AIPROM sunt cei 
care inovează atât produse
sintetice (pesticide) cât și
produse biologice. Ce investiții
presupune descoperirea unui
nou produs în acest sector?

În ultimii 10 ani peste 50% din
produsele de protecția plantelor au
fost retrase din piața europeana și
acest lucru a pus și pune presiune
pe combaterea agenților de
dăunare în creștere cu mai puține
substanțe active. 
Deși metodele de combatere
biologice de protecție a plantelor
sunt adesea considerate a fi mai
naturale, acest lucru nu înseamnă
că întotdeauna alimentele obținute
astfel sunt mult mai sigure. Să nu
uităm, combaterea biologică
înseamnă utilizarea de virusuri,
fungi și bacterii care se aplică în
cantități destul de mari pe culturile
agricole pentru a controla
organisme de dăunare specifice
plantelor. La ora actuală Industria
de Protecția Plantelor consideră că
pentru o gestionare optimă a
organismelor de dăunare fermierii
au nevoie atât de produse sintetice
(pesticide), de produse biologice dar
și de utilizarea acestora respectând
practicile de gestionare integrată a
dăunătorilor și protecția culturilor
(IPM).
Decizia privind ce produse de

protecție a plantelor să fie utilizate,
convenționale (chimice) sau non-
chimice (organice) are un impact
major asupra cantității și calității
recoltelor dar și asupra mediului.
Investiția în descoperirea unui
produs biologic este de aproximativ
10 ori mai mică decât investiția
necesară pentru a descoperi un
produs sintetic (280 milioane euro).
Costurile necesare pentru
descoperirea și dezvoltarea unui
nou produs sintetic sunt în prezent
mult mai mari decât erau în trecut. 
Chiar dacă pentru a obține un
produs biologic se cheltuie mai
puțin, procedura de autorizare este
reglementată prin aceeași legislație
europeană (regulamentul CE
1107/2009) și intervalul de la prima
moleculă și până la punerea pe
piață a unui produs biologic este
aceeași cu cea a unui produs
sintetic. În plus, un produs biologic
este mult mai puțin eficace decât
un produs sintetic, iar cantitatea
care ar trebui administrată pentru a
ridica eficacitatea este mult mai
mare decât în cazul unui produs
sintetic.
În concluzie, sănătatea plantelor
este la fel de importantă ca și
sănătatea oamenilor și trebuie să
avem grijă ca siguranța alimentară a
fiecărui cetățean să fie asigurată,
numai așa vom avea pace,
prosperitate și progres în toate
domeniile vieții. Vă mulțumesc!
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JTI, cel mai bun angajator 
din România
Ce înseamnă în prezent pentru o companie să fie angajator de top? Să-și protejeze
oamenii, să facă față „noii realități” și, în același timp, să-și continue activitatea.
Cu toate că face parte dintr-un sector economic care pune pe piață un produs
inventat acum mai bine de 100 de ani, JTI s-a adaptat și a găsit soluții pentru 
a îndeplini așteptările celor peste 1.200 de angajați din România. 

JTI este pe primul loc în clasamentul realizat
de Top Employers (Angajatori de Top)
pentru România. Compania este
recertificată pentru al nouălea an la rând,
dar este pentru prima dată când e chiar
numărul unu. Top Employers Institute a
analizat 23 de companii pe plan local, după
aproximativ 20 de criterii, printre care
condițiile de muncă, programele referitoare
la starea de bine a angajaților (well-being),
dezvoltarea profesională, beneficiile, mediul
de lucru etc. Institutul Top Employers este o
autoritate globală care certifică excelența
condițiilor de muncă pe care angajatorii le
asigură oamenilor. 

„Această certificare reprezintă încă o
dovadă a adaptabilității și capacității de a
identifica noi modalități de lucru în aceste
vremuri fără precedent, precum și a
determinării de a face ceea ce trebuie față
de oamenii noștri și față de societate. În
această perioadă, am pus siguranța celor
peste 1.200 de angajați în centrul
preocupărilor noastre. Am continuat, de
asemenea, să fim un partener pe care statul
s-a putut baza. În primele nouă luni ale
anului 2021 am plătit taxe de peste 4,2
miliarde lei, cu circa 20% mai mult
comparativ cu aceeași perioadă din 2020.
Dacă politica fiscală și cadrul de
reglementare vor fi predictibile, iar
contrabanda se va menține la sub 10%, vom
putea și pe viitor să creștem contribuția la
buget și să ne protejăm angajații”, a
declarat evgeny nikolsky, General Manager
Jti Romania, Moldova și Bulgaria.
JTI este una dintre primele companii
multinaționale stabilite local, în 1993 și a
investit până acum în România peste 250
milioane de euro. În 1994, compania a
început să producă, în fabrica de pe
platforma Pipera din București. 

75% DIN PRODUSELE fABRICATE
îN BUCUREșTI MERg LA ExPORT

„Sunt mândru să lucrez într-o companie
care este angajator de top în România. Și,
încă și mai mândru, să conduc fabrica din
România, care este foarte apreciată în
cadrul grupului JTI datorită calității
produselor și excelenței în execuție. JTI
Manufacturing este prima companie din
România certificată 5S best in class, un
principiu de bază al sistemului de

management Kaizen, bazat pe
îmbunătățire continuă. Circa 75% din
produsele fabricate în București merg
la export. Anul trecut, am demarat un
program de investiții de 60 milioane de
euro pentru modernizarea capacităților de
producție și, ca urmare, fabrica noastră va
juca un rol important în aprovizionarea
piețelor din Uniunea Europeană cu
produse JTI. Toate acestea sunt rezultatul
eforturilor extraordinare ale oamenilor,
spiritului lor de echipă și a dedicării lor în
îndeplinirea obiectivelor. Le mulțumesc
tuturor!”, a adăugat Jamie dunlop, 
Factory lead, Jti Romania.

Evgeny Nikolsky, General Manager 
JTI Romania, Moldova și Bulgaria

Jamie Dunlop, 
Factory Lead, JTI Romania
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Pe durata pandemiei, JTI România nu a
trimis în șomaj tehnic niciun angajat din cei
peste 1.200 care lucrează în sediul central,
în fabrică și în birourile de vânzări din toată
țara. Începând din martie 2020, a fost
constituit un comitet de criză, format din
reprezentanți ai tuturor departamentelor,
care a luat deciziile impuse de context.
Angajaților vulnerabili, cu boli cronice, li s-a
oferit opțiunea de a lucra de la distanță, iar
dacă prezența la locul de muncă era
necesară, prin specificul activității
(producție sau vânzări), li s-a permis să stea
acasă, salariul fiind plătit integral. 
„Ne-am stabilit obiective ambițioase pentru
practicile referitoare la oameni și acest
premiu vine să confirme că am reușit să le
îndeplinim. JTI Romania va continua să se
concentreze pe starea de bine a angajaților,
pe dezvoltarea personală și profesională,
adaptând și îmbunătățind mediul de lucru,
fie la birou, fie acasă. Aceste programe vor
consolida statutul JTI ca Top Employer în
România. Vrem ca în anii care urmează să
sporim sprijinul și interacțiunea cu oamenii
care au potențial de creștere. Cei care ne-ar
putea fi colegi sunt invitați să-și atingă
adevăratul potențial, să beneficieze de
oportunitățile de carieră la nivel național și
internațional și, nu în ultimul rând, să fie

parte din cultura noastră organizațională,
pe care o considerăm extraordinară”, a spus
vaida vegelyte, people & culture director
Jti Romania, Moldova și Bulgaria.

JTI ESTE O COMPANIE CARE 
îșI PREȚUIEșTE ANgAJAȚII

„Într-o perioadă în care multe sectoare ale
economiei au fost afectate grav, noi am
continuat să muncim, să plătim taxele, să
investim și să ne implicăm în rezolvarea
problemelor reale ale societății. JTI a
continuat programele de combatere a
contrabandei și a intensificat sprijinul
acordat comunității, inclusiv pentru lupta
împotriva Covid. În punctele vamale din
toată țara sunt activi cu sprijinul JTI, 
43 de câini special instruiți pentru
depistarea tutunului, drogurilor și
numerarului. Programele sociale și
parteneriatele culturale au fost demarate în
1998 și au continuat să se dezvolte an de
an, indiferent de contextul economic sau
dificultățile generate de reglementările anti-
tutun. Ca urmare, colegii noștri sunt mândri
să lucreze la JTI, pentru că JTI este o
companie care își prețuiește angajații, un
partener pe care statul se poate baza și care
îi sprijină pe cei ce au nevoie de ajutor”, a
declarat Gilda lazăr, director corporate
affairs & communications Jti Romania,
Moldova și Bulgaria.
Compania este partener al Festivalului
Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), al
TIFF, al “Turneelor de poveste” - serie de
turnee muzicale în orașele mici, al
Festivalului SoNoRo și sponsor oficial al Gigi
Căciuleanu Romania Dance Company. Fiind
unul dintre cei mai importanți investitori
japonezi în România, JTI sprijină Grădina
Japoneză din Herăstrău, Căsuța de Ceai din
MNAR și Centrul de Studii Româno-
Japoneze din cadrul Universității Româno-
Americane. Potrivit oficialilor companiei,
„Întâlnirile JTI”, eveniment lansat în anul
2000, a devenit cel mai cunoscut brand
cultural pentru iubitorii dansului
contemporan. În pandemie, JTI sprijină
două proiecte dedicate artiștilor, una dintre
cele mai afectate categorii: Coolsound,
scena independentă românească și A Hand
for the Poet/ Aplauze pentru poet. Din
1998, se desfășoară programul Seniorii JTI,
prin care 45 de vârstnici din Sectorul 2

primesc zilnic alimente și medicamente, iar
de-a lungul anilor compania a colaborat și
colaborează cu Samusocial, Ateliere fără
frontiere, ARC, SoSiSeSa și alte organizații
neguvernamentale, sprijinind proiecte
sociale prin care sunt susținute persoane
din categorii defavorizate în diverse zone
ale țării.
La nivel global, JTI a fost recunoscută
printre cei doar 11 Angajatori de Top.
Compania este Top Employer în 66 de țări. 
“Suntem bucuroși că JTI și-a ocupat locul în
elita Angajatorilor de Top la nivel global.
Compania trebuie să fie mândră de statutul
ei în calitate de lider global în practicile de
resurse umane și pentru dedicarea continuă
în îmbunătățirea stării de bine a angajaților
săi din toată lumea”, a spus david plink,
ceo top employers institute.
„Este o onoare să fim din nou certificați de
Institutul Top Employers. Oamenii noștri
sunt în centrul a tot ceea ce facem, de
aceea scopul nostru este să le oferim cel
mai bun mediu de lucru posibil. Pentru noi,
este foarte important să le oferim celor
40.000 de colegi oportunitatea de a se
dezvolta, precum și condițiile optime și
sprijinul pentru a-și atinge potențialul”, a
concluzionat Howard parks, Jti senior 
vice president, people & culture.

vaida vegelyte, 
People & Culture Director 

JTI Romania, Moldova și Bulgaria

Gilda Lazăr, Director 
Corporate Affairs & Communications

JTI Romania, Moldova și Bulgaria
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Succesul surâde doar celor
perseverenți, neobosiți și serioși
Interviu cu Florian Curpaș, 
Avocat Titular, Cabinet Individual Avocat Curpaș Florian Cristian

Aveți o experiență de 13 de ani 
în avocatură. Cât de importantă 
este încrederea, credibilitatea și
notorietatea profesională pe care o
transmite avocatul clienților săi?

Vă mulțumesc, pentru privilegiul 
și invitația de a fi prezent în cadrul revistei
dumneavoastră și de a exprima o parte 
din gândurile mele prin intermediul acestui
interviu.
O experiență de 13 ani de avocatură, destul
de bogată aș putea spune și plină de
satisfacție profesională, în care până acum
am învățat că succesul surâde doar celor
perseverenți, neobosiți și serioși.
Nu pot să nu observ că întrebarea
dumneavoastră are trei componente:
încrederea, credibilitatea și notorietatea
profesională, trei elemente în strânsă
legătură, aș putea spune o legătură
indisolubilă, niciuna dintre aceste
componente neputând a exista fără
prezența celorlalte.
Deși, conform statutului profesiei, se
instituie o prezumție în favoarea avocatului,
care se bucură de o încredere din partea
clientului și care are la bază secretul
profesional, aceasta nu este una absolută,
ea trebuie să fie câștigată prin acțiunile și
prin sfaturile pe care avocatul ca și
profesionist al dreptului le acordă 
clientului său.
Trebuie menționat faptul că secretul
profesional, din punctul meu de vedere
reprezintă apogeul profesiei de avocat,
reprezintă chintesența acestei profesii,
principiul care nu are și nu poate să aibă
excepții, bineînțeles nu vorbim și nu tratăm
aici, despre acele limitări instituite de însăși
legiuitor în materia dreptului penal.
Odată dobândită încrederea clientului, care
observă că sfaturile acordate au la bază

rigorile legale și că drepturile deținute pot
să fie protejate prin acțiuni ferme și
concrete, toate acestea duc la dobândirea
credibilității și în aceste condiții relația
client-profesionist este consolidată.
Credibilitatea este cea care creează
notorietate profesională, se dobândește în
timp, prin seriozitate față de profesie, față
de clienți și față de ceilalți participanți la
actul de justiție (instanțele de judecată),
prin păstrarea cu sfințenie a secretului
profesional și prin oferirea indiferent de
situație doar a acelor sfaturi juridice care
sunt în măsură să protejeze interesele și
drepturile clientului.
Dacă nu mă înșel, Warren Buffet spunea –
“it takes 20 years to build a reputation and
five minutes to ruin it. if you think about
that, you’ll do things differently”, ca să
traducem – îți trebuie 20 de ani ca să îți
clădești reputația și doar 5 minute ca să o
distrugi, dacă conștientizezi acest aspect o
să faci lucrurile diferit, acest principiu de
viață este aplicabil pe deplin în cadrul
profesiei de avocat și să știți că nu doar în
ceea ce privește relația avocat-client ci și în
ceea ce privește relația avocat – ceilalți
participanți la actul de justiție.

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

Ce presupune pentru mine profesia de
avocat? O foarte bună întrebare care poate
să aibă foarte multe răspunsuri bune, însă
cred că pentru mine, personal, profesia de
avocat reprezintă o expresie supremă a
libertății necenzurate și necenzurabile,
întrucât avocatul este acea persoană care
de cele mai multe ori va spune acele lucruri
care nu se doresc a fi spuse, dar care

trebuiesc să fie spuse.
Confidențialitatea și secretul profesional, țin
la această valoare mai mult ca la oricare
alta și cred că orice fel de încălcare,
cenzurare, limitare a acesteia duce la o
știrbire a reputației profesiei de avocat și
duce la crearea premiselor pentru a abuza
de prerogativele puterii în vederea
procedurii de abuzuri.
Umanitatea și empatia, nu poți, într-o
societate în care cu tristețe observ că
suntem din ce în ce mai mult doar niște
cifre pentru statistică, nu trebuie și nu este
indicat să fi un simplu profesionist al
dreptului, în relația cu clientul trebuie să te
conectezi cu acesta, trebuie să îi înțelegi
problemele, nu doar din perspectiva juridică
ci și din perspectiva sentimentală, aceasta
nu înseamnă că trebuie să trecem dincolo
de granița profesională, întrucât aceasta va
afecta posibilitatea de protejare a
drepturilor deținute de către client.
Vorbesc despre acea empatie profesională,
să observi ce îl animă pe client, care îi este
scopul și dacă acesta îi servește intereselor
sale, pentru că nu de multe ori, diferitele
divergențe juridice au și un substrat
emoțional, cu atât mai mult în materia
afacerilor, unde multe probleme juridice
pot să fie evitate dacă orgoliul este eliminat
din procesul de raționament.

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

Stilul meu de leadership – axat pe câștigul
clientului. Cred că răspunsul la cea de a
doua parte a acestei întrebări trebuie să
înceapă în primul rând cu întrebarea ce fac
eu pentru a mă motiva pe mine ca și
profesionist, întrucât elementele care mă
motivează pe mine de cele mai multe ori



39MaRtie 2022 l

C
LU

B A
N

TREPREN
O

R

duc și la motivarea echipei.
Poate că este o gândire care nu își
mai are corespondentul în cadrul
actualei societăți, totdeauna am
crezut că sunt un om conservator și
nu trebuie să înlăturăm, doar pe
considerentul ca fiind vechi anumite
principii de conviețuire socială, dar
am observat că ceea ce mă
motivează cel mai mult, este ideea
că eu ca și avocat, profesionistul în
care clientul își pune toată speranța
și încrederea, cel care trebuie să
vegheze la respectarea fidelă a
drepturilor deținute, nu am și nu voi
avea niciodată luxul de a abandona.
Este un concept pe care prin munca
mea încerc să îl insuflu de fiecare
dată, nu doar colaboratorilor mei,
totdeauna există o cale juridică
legală și totdeauna aceasta trebuie
să fie găsită.
J.P.Morgan spunea – “Well, i don’t
know as i want a lawyer to tell me
what i cannot do. i hire him to tell
how to do what i want to do”, adică
un avocat este angajat pentru a
spune clientului ce poate să facă și
cum poate să facă, nu pentru a
spune ce nu se poate face.

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

Profesia de avocat și în mod special
modul de lucru al avocaților a fost
schimbat foarte mult, chiar aș spune
substanțial de tehnologie, și nu atât
de mult de tehnologie, pentru că
aceasta exista și înainte, ci mai mult
de acești ultimi doi ani, în care
instituțiile publice au fost obligate să
implementeze tehnologia în
modalitatea de lucru a acestora.
În prezent, foarte mult timp „mort”,
care în mod normal se pierdea pe
coridoarele diverselor instituții
publice, a fost eliminat prin
implementarea semnăturii
electronice și prin acceptarea ei ca și
modalitate de lucru.
Ca și avocați, trebuie întotdeauna să

fim conectați la cele mai noi
tendințe tehnologice, softuri
legislative care îți arată totdeauna
modificările recente ale actelor
normative, baze de date care
cuprind jurisprudența actuală pe
diversele probleme juridice
existente, baze de date unde la un
simplu click găsim puncte de vedere
doctrinare importante, toate acestea
au ușurat munca avocatului.
Deși, în cadrul profesiei, sunt multe
păreri că o tehnologizare excesivă a
actului de justiție va duce la o
diminuare a clientelei, eu personal
nu sunt de aceeași părere, nu cred
că mai este de actualitate să stăm la
arhive și să studiem dosare, când se
poate face totul din confortul
propriului birou, în timp real cu
clientul de față.
Dacă este să observăm, inclusiv în

cadrul actualului Cod de procedură
civilă, este instituită procedura de
administrare a probelor prin
intermediul avocaților sau a
consilierilor juridici, procedură care
este rareori uzată în practică, dar
care prezintă avantaje nete atât din
perspectiva timpului cât și a
modalității de comunicare.

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

Pot să spun cu mâna pe inimă că nu
mai există dosare simple, toate
presupun o oarecare complexitate și
aceasta din ce în ce mai ridicată, îmi
este dor de acele dosare care se
terminau la primul termen de
judecată.

În prezent, foarte
mult timp „mort”,
care în mod
normal se pierdea
pe coridoarele
diverselor instituții
publice, a fost
eliminat prin
implementarea
semnăturii
electronice și prin
acceptarea ei ca și
modalitate de
lucru.



40 l MaRtie 2022

C
LU

B 
A

N
TR

EP
RE

N
O

R

În ceea ce privește perspectiva cerințelor
care vin din partea clienților, acestea au
evoluat spre ideea de specializare, în sensul
că clientela în materia dreptului comercial
nu mai caută acel avocat care le face pe
toate, ci caută și este dispusă să plătească
echipe de avocați care să aibă specializări
diferite, pentru că astfel problema juridică
poate să fie tratată din perspective diferite
ale dreptului.
Acesta este un semn al evoluției din
perspectiva gândirii antreprenoriale, nu mai
merge cu căutatul pe Google, nu mai merge
cu întrebatul în stânga și în dreapta,
companiile care au o problemă juridică
doresc ca aceasta să fie soluționată cu
celeritate și în așa fel încât să fie eliminate
orice fel de riscuri adiacente, chiar dacă
aceasta presupune un cost.

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?

Având în vedere actualul context economic
și social în care putem observa tendința din
USA, mai precis valul de demisii în rândul
angajaților, nu cred că putem să spunem că
există domeniu în care nu ne confruntăm cu
lipsa de personal și mai ales de personal de
specialitate.
Observ faptul că se fac eforturi materiale
importante la nivelul autorităților
responsabile ca în sistem să fie atrase
persoane calificate, care să suplinească
lipsurile și aceste eforturi sunt
îmbucurătoare.
Dacă există lipsuri din perspectiva
echipamentelor tehnologice, putem spune
cu siguranță că acestea nu sunt generalizate
și acestea nu afectează actul de justiție, însă
ce duce la prelungirea duratei proceselor,
este lipsa de personal, existând numeroase
instanțe de judecată din țară
subdimensionate din perspectiva schemei
de personal.
Acestea duc în mod efectiv la afectarea
drepturilor clientelei, nu este normal ca
pentru soluționarea unor cereri
necontencioase cum sunt încuviințări de
executare silită să trebuiască să aștepți o
săptămână, dar observ că se fac eforturi
pentru remedierea acestor probleme.

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

În primul rand, pandemia ne-a adus aminte,
pentru că dintotdeauna a fost așa doar că
am uitat noi, că nimic nu este mai
important decât familia și timpul petrecut
împreună cu aceasta.
De aceea după o săptămână intensă de
muncă, relaxarea vine prin activitățile pe
care le fac împreună cu soția și cei doi copii,
care spre fericirea mea sunt în acea
perioadă a vieții (3 ani și respectiv 5 ani) în
care, încă caută prezența fizică a tatălui și
nimic altceva nu contează decât să petreacă
timp cu mine, făcând de la cele mai simple
lucruri (un puzzle, cititul unei povești) până

la cele mai complexe (învățatul sporturilor
de iarnă).
Am observat de asemenea că în acele
momente în care, am în lucru dosare mai
delicate din perspectiva complexității, o
carte bună, totdeauna mă face să mă
relaxez.
Nu în ultimul rând sportul, cât mai mult și
cât mai intens, pe lângă faptul că duce la
implementarea unei discipline personale,
face foarte multe din perspectiva sănătății
trupești cât și mintale, îmi aduc aminte cu
drag de sfatul medicului meu de familie
care mi-a spus că nu contează ce sport faci,
chiar dacă alergi pentru o jumătate de oră,
însă în acea jumătate de oră – “ești tu cu
tine și nimeni altul”.
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Trecerea la agenții frigorifici
naturali este inevitabilă
Interviu cu Adrian Bălăoi, Director General, FRIGO Consult Tehnic AB

FRIGO Consult Tehnic AB aniversează
anual acesta 20 ani de la înființare. 
v-ați atins obiectivele stabilite la
inaugurare? Care sunt cele mai
importante repere în activitatea
companiei? 

Este greu să spui dacă am îndeplinit
obiectivele. În fiecare an avem alte
obiective și uităm de cele de anul trecut. 
În fiecare an creștem și dorim să ne
perfecționăm și să ne extindem rețeaua de
clienți, de parteneri, precum și echipa. Nu
urmărim doar creșterea cifrei de afaceri, ci
vrem să perfecționăm echipa. Vrem să fim o
echipă lider.

Aveți o experienţă vastă în domeniul
proiectării şi întreţinerii depozitelor
frigorifice, nu doar pentru produse
alimentare preparate şi procesate, 
cât şi pentru fructe, legume, carne,
pește şi flori. Din ce sectoare provin
clienții dumneavoastră?

Într-adevăr, baza clienților noștri provine
din industria alimentară și de prestatori de
servicii pentru industria alimentară, însă
avem clienți din industria de petrol și gaz,
construcții de mașini etc.

Ce vă diferențiază de competitori?

Citând un clasic, nu-mi place să mă compar
cu competitorii. Vreau să fim mai buni ca
anul trecut, ca luna trecută. În fiecare
proiect aducem ceva nou, căutăm să-l
îmbunătățim. Nu există un proiect perfect.
Facem o analiză la sfârșit și vedem cum se
poate îmbunătăți. Avem proiecte în care
colaborăm cu parteneri străini, în care
învățăm sau împărtășim din experiența
noastră.

Asigurați servicii integrate: proiectare,
consultanță, întreținere și service. 
Ce garanții oferiți clienților?

În primul rând, firma are asigurare.
Experiența de 20 de ani a firmei și cea
personală de 30 de ani în acest domeniu,
proiectele de succes realizate în această
perioadă, clienții fericiți care pot oferi oricând
o recomandare cred că asigură o garanție
pentru clienții actuali și pentru cei viitori.

Care sunt ultimele tendințe 
în industria frigului și în sistemele 
de refrigerare industrială?

Este clar că freonul ca agent frigorific în
instalațiile frigorifice nu mai reprezintă
viitorul. Dar fiecare proiect are soluția lui. În
momentul realizării unui proiect propunem
o analiză SWOT (Strengths, Weaknesses,
opportunities, threats, însemnând puncte
tari, puncte slabe, oportunități, amenințări –
n.r.), în baza necesarului de frig și propune o
serie de soluții. Soluția finală, ca temă de
proiectare, este aleasă împreună cu clientul.
Nu eliminăm soluția cu freon. Suntem
pentru agenți frigorifici naturali - amoniacul,
bioxidul de carbon, propan, apă și aer, dar
trebuie să respectăm decizia clientului.
Preocuparea pentru mediu a devenit un
factor motivant semnificativ în ultimii ani în
proiectarea și dezvoltarea oricăror produse
interne sau industriale. Consumatorii au
devenit din ce în ce mai conștienți de
mediul înconjurător și de nevoia de a păstra
lumea în care trăim. Se observă tendința
accentuată pentru dezvoltarea de produse
eficiente din punct de vedere energetic,
pentru utilizarea de zi cu zi în orice aplicații
astfel încât amprenta ecologică a produsului
să fie foarte mică.
Consultanții și tehnicienii specializați trebuie

să contribuie la trezirea actorilor din piață,
să conștientizeze cât mai multă lume că
trecerea la agenții frigorifici naturali este
inevitabilă, este obligatorie și cu cât vor fi
făcute investițiile mai curând, cu atât vor
avea mai multe avantaje. 
Nu vor ajunge de exemplu la momentul în
care vechea lor instalație pe freon se strică
și nu se mai poate face service-ul; vor fi puși
atunci în fața unei situații foarte neplăcute
în care produsele lor se strică și convertirea
echipamentelor conform noilor standarde
nu se face de azi pe mâine.

Cât de importantă este digitalizarea
activității pentru FRIGO Consult 
Tehnic AB?

Am început de mai mulți ani acest proces
de digitalizare a activități. Fiecare angajat
poate lucra de oriunde și nu este necesar
lucrul de la birou. Toate documentele sunt
realizate și predate clienților în primul rând
în format digital.

Ce strategie de investiții aveți 
în următorii ani?

Principala investiție este în perfecționarea
angajatului. Dorim o mai bună colaborare
cu firmele externe. Vrem să organizăm un
nou seminar ”Natura refrigerant”, ediția a
doua, după cea din 2018.

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

Am lucrat în firme de prestigiu încă de când
am terminat facultatea, care m-au
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impulsionat că trebuie să mă dezvolt
personal. De la fiecare am învățat
câte ceva. Totodată, ce-am realizat a
fost datorită echipei lângă care am
lucrat. Nu poți realiza nimic fără o
echipă conștientă de forța ei.
Totdeauna le spun că “în tolba
fiecărui soldat stă un baston de
mareșal”. 

Ne puteți spune câteva exemple
de bune practici din industria în
care activați?

Când luăm în considerare „Cele mai
bune practici” pentru sistemele de
refrigerare industrială, există patru
concepte interdependente care ar
trebui luate în considerare pentru a
optimiza performanța generală a
sistemului și pentru a ajuta la luarea
unor decizii de afaceri solide.
Acestea sunt proiectarea sistemului,
funcționarea sistemului, întreținerea
și punerea în funcțiune a
construcțiilor noi și a modernizărilor.
În cadrul fiecăreia dintre aceste

categorii, trebuie să luăm în
considerare costurile ciclului de
viață ale echipamentelor și eficiența
energetică. Atunci când operați și
întrețineți un sistem industrial de
refrigerare pe scară largă bine
conceput și construit și
componentele acestuia, trebuie să
țineți cont de câteva lucruri. 
Aceste „Cele mai bune practici” vor
ajuta la menținerea unui sistem care
costă mai puțin să funcționeze, să
mențină temperaturi constante, să

Nu poți realiza
nimic fără o echipă
conștientă de forța
ei. Totdeauna le
spun că “în tolba
fiecărui soldat stă
un baston de
mareșal”.
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fie precise și fiabile; chiar și cu nevoi
de producție variate. 

De ce este important ca
activitățile de întreținere să fie
realizate de specialiști?

Aceste activități necesită cunoștințe
specializate și, ca atare, ar trebui să
fie întotdeauna efectuate de un
profesionist cu experiență. În plus,
este important să apelați la un
profesionist cu experiență în
întreținerea echipamentelor
frigorifice, întrucât fiecare
echipament poate avea
particularități specifice de urmărit și
numai un tehnician cu cunoștințe
despre echipament va fi conștient
de acestea. Un plan de întreținere
va fi specializat în funcție de
instalația dumneavoastră, de
echipament, de obiectivele de
eficiență energetică și multe altele.
Aceste elemente ar trebui să fie
printre primele luate în considerare
la elaborarea unui plan de
întreținere.
Profesioniștii de la FRIGO Consult
Tehnic AB vă pot ajuta să creați un
program de întreținere special
pentru facilitățile și echipamentele
dumneavostră pentru a vă îndeplini
obiectivele. Permiteți-ne să vă
ajutăm să vă atingeți obiectivele
privind eficiența energetică,
calitatea produselor și bugetul, cu
un plan de întreținere pe termen
lung pentru unitatea dvs. frigorifică
industrială.
Contractarea unui consultant
profesionist și experimentat
reprezintă doar un mic procent din
bugetul total al companiilor
producătoare de alimente sau al
celor cu centre de distribuție și
depozite, însă poate fi un real ajutor
în ceea ce privește reducerea
costurilor prin evitarea problemelor
ce pot apărea pe parcursul
proiectului. Până la finalul investiției,
alegerea unui consultant potrivit
poate aduce clientului chiar și un
profit de 20%.
Compania Frigo Consult Tehnic AB

efectuează, în mod regulat, un audit
pentru consumul de energie. Scopul
acestuia este de a vă ajuta să
economisiţi energie, de a preveni
irosirea acesteia şi de a optimiza
utilizarea produselor termice
nefolosite (recuperare de căldură).
În timpul unui audit pentru
consumul de energie, se analizează
şi se ţine evidenţa fluxului de
energie. Se va stabili un echilibru
energetic şi în funcţie de acesta şi de
informaţiile cu privire la logistică şi
la construcţie se vor prezenta

posibilităţile de a economisi energie,
luându-se în calcul şi analiza cost-
profit. Controlul apei poate fi
efectuat împreună cu controlul
consumului de energie.
Datorită duratei de funcţionare
prelungite a instalaţiei frigorifice,
este bine să verificaţi dacă vă puteţi
îmbunătăţi instalaţia în vederea
economisirii energiei. Se poate
economisi energie în funcţie de
modul de utilizare a instalaţiei, de
înlocuirea pieselor sau sporind
funcţionalitatea acesteia.

Profesioniștii de la
FRIGO Consult
Tehnic AB vă pot
ajuta să creați un
program de
întreținere special
pentru facilitățile
și echipamentele
dumneavostră
pentru a vă
îndeplini
obiectivele. 
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Digitalizarea este cel mai 
utilizat cuvânt în ultimii 2 ani 
și va rămâne și în următorii

Transformarea digitală este integrarea
tehnologiei digitale în toate ariile de
business, potrivită oricărui tip de
companie indiferent că aceasta are câțiva
angajați sau câteva mii. Impactul este total
și schimbă fundamental modul în care un
business funcționează și operează. Scopul
principal al companiilor care investesc în
acest proces este de a deveni mai
eficiente și mai profitabile. La nivel
interuman avem de a face cu platforme
precum Microsoft Teams și Zoom care ne
permit să avem întâlniri și video call-uri nu
numai interdepartamentale sau pe echipe,
dar și cu potențiali clienți. Mai mult,
acestea ne permit să organizăm
evenimente unde simultan pot participa
sute de persoane. În concluzie, ne-a
schimbat modul în care comunicăm, iar
acest lucru se întâmplă și cu sistemele,
fluxurile de lucru și procesele, toate
putând fi automatizate. 
Din ce în ce mai multe companii investesc
în transformarea digitală a operațiunilor,
iar acest lucru se vede și la nivel global. În
România ne aflăm într-un punct foarte
important, în care fiecare dintre noi joacă
un rol, indiferent că sunt autorități
guvernamentale, autorități locale,
companii private mari, mijlocii sau mici.
Timpul este același pentru fiecare dintre
acestea și pentru fiecare dintre noi.
L-am întrebat pe alexandru Radu, Head of
Business Growth în cadrul companiei
Arggo: De ce transformarea digitală este
importantă? 
„transformarea digitală schimbă
modalitatea în care orice companie sau
organizație funcționează. este foarte
adevărat că fluxurile de lucru și cultura
organizațională sunt reevaluate. pentru
multe din aceste companii, principalul
impediment al transformării digitale îl

reprezintă costurile, dar și prioritățile de zi
cu zi: cum să atragă noi clienți, cum să
aibă vânzări mai mari sau să fie
profitabile. Însă, return on investment-ul
(roi) principal al proiectelor de
transformare digitală se simte în timpul
câștigat de angajați și oportunitatea de a
se putea concentra pe dezvoltarea de
strategii sau proiecte noi pentru companie.
astfel, vom avea mai mult timp pentru
activitățile care ne plac cu adevărat și care
aduc în același timp o valoare adăugată
companiei. În cadrul arggo suntem
pregătiți să creștem alături de clienții
noștri și susținem magia transformării
digitale deja de 8 ani.”, a declarat
Alexandru Radu.

Cum ajută Arggo companiile 
în transformarea digitală?

„cu ajutorul soluțiilor microsoft din suita
Dynamics, cât și cu platforma noastră
timeqode, creăm soluții și aplicații care
ajută clienții noștri să-și automatizeze
orice proces își doresc. comunicăm cu
clienții noștri și analizăm business-urile
acestora, iar noi venim de fiecare dată în
întâmpinarea lor, oferindu-le exact ceea ce
au nevoie. De exemplu, timeqode oferă
componente de digitalizare gata
construite, cum ar fi procese de tip
recunoașterea automată a datelor din
facturi, gestionarea avansurilor și
deconturilor, sau procese specifice pentru
diferite industrii. În același timp însă,
timeqode este o platformă de tip low-code
development, care permite crearea rapidă
de aplicații web, fără a necesita cunoștințe
de programare. În acest fel, companiile
pot opta pentru un proces sau o aplicație
de digitalizare gata construită, o aplicație
realizată la comandă mai rapid și eficient

decât în modul clasic, sau pot alege să
folosească platforma pentru a-și crea
propriile aplicații, în mod independent. De
asemenea, platforma poate fi adoptată și
de companiile din industria it, arggo
punând la dispoziție un program care își
propune să atragă parteneri din toată
lumea într-un ecosistem cu un scop
comun, eficientizarea timpului prin
digitalizare.”
Această transformare digitală afectează
fiecare nivel al unei companii, iar a
dezvăța pe cineva de ceva care a mers
bine și cu care era deja obișnuit este un
proces mai anevoios comparativ cu a
învăța pe cineva ceva de la zero. Dacă
acest prag este trecut și companiile înțeleg
că flexibilitatea și adaptabilitatea sunt
importante, atunci digitalizarea creează
punți de legătură mult mai productive
între departamente, pentru a avea acces
la un volum mai mare de date despre
clienți. Se aplică indiferent dacă ești un
antreprenor la început de drum sau o
mare companie.
Până în prezent, printre clienții Arggo care
utilizează sau își construiesc aplicații de
business pe baza platformei Timeqode
putem enumera: Blue Air, Automobile
Bavaria, Baumit, Clinicile Doctor Leahu,
Agrii, Băneasa Shopping City, KFC, Pizza
Hut, Kruk, Klass Wagen, Klarwin, Kwizda
Agro, Secom, Veolia, Viarom etc.
Echipa Arggo a dezvoltat deja soluții de
business atât pe verticală, cât și pe
orizontală, iar cei interesați pot alege
dintre soluțiile deja existente, cum ar fi:
Expense Management, Invoice
Recognition, Procurement, Platforme B2B,
Mobile SFA, Banking, Construction Sites,
Legal 365 și Healthcare.
Mai multe informații puteți găsi în cadrul
website-ului timeqode.com. 
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Alexandru Radu, 
Head of Business Growth –
ARGGO
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fluctuațiile din piața industriei
reciclării nu ajută o colectare
constantă a deșeurilor reciclabile
Interviu cu Florin Dobrescu, Proprietar și Fondator, 3R GREEN

3R GREEN oferă servicii de colectare,
deșeurile urmând să devină materie
primă pentru reciclatorii finali. 
Ce deșeuri colectați și care este
particularitatea fiecăruia? 

3R Green are o componentă foarte
importantă în activitatea sa de colectare și
transport deșeuri reciclabile „din poartă în
poartă”, în peste 20 de localități din
județele Ilfov și Giurgiu. Această activitate
presupune o bună informare a cetățenilor
despre produsele reciclabile, ce se face
alături de reprezentanții unităților
administrativ teritoriale (UAT), cât și
organizarea judicioasă a programului de
colectare, împreună cu o logistică adaptată
cantităților colectate.
Deșeurile reciclabile ce se colectează de la
populație și se doresc a fi cât mai puțin
contaminate sunt: plastic din ambalaje
(HDPE, PP, PS, PET), hârtie, carton, sticlă și
borcane, toate acestea colectate separat,
în saci special destinați tipurilor de deșeu. 

Cum apreciați colaborarea dintre
firmele care colectează deșeurile și
reciclatori, în regiunea București-
Ilfov?

Economia circulară presupune o cât mai
bună valorificare a materialelor utilizate la
fabricarea diferitelor produse sau ambalaje,
reutilizarea sau reciclarea lor după un ciclu
de utilizare. Din păcate, fluctuațiile din
piața industriei reciclării nu ajută o
colectare constantă a deșeurilor reciclabile.
Și mai mult, există tipuri de ambalaje ce nu
se pot recicla în România (în general
executate din material mixte – compozite).
Pârghiile economice ce sunt reglate de
guvern legate de costurile populației cu
serviciul de salubrizare, taxa pe economia

circulară, trebuie în așa fel impuse, ca
deșeurile menajere să fie astfel sortate
încât să ajungă o cantitate cât mai mică
către depozitare finală.

Totodată, preluați de la companii și
instituții deșeuri din echipamente
electrice, electronice și
electrocasnice, mobilier, lemn, sticlă,
mochetă, textile etc. Cum vedeți
cererea pentru aceste servicii, în
ultimii ani? A contat programul Rabla
pentru electrocasnice și acordarea
unor vouchere verzi?

În general, toate programele de tipul Rabla
pentru electrocasnice au adus un beneficiu
mediului și consumatorilor. Pentru
instituții, metodologia casării și predării de
echipamente electrice, electronice și
electrocasnice, mobilier etc. este destul de
greoaie și duce la depozitări pe termen
îndelungat în sediile acestora, fără a le
putea valorifica.
3R Green organizează campanii de
informare și colectare pentru deșeuri
electrice, electronice și electrocasnice
(DEEE) în mai multe localități din Ilfov și

Giurgiu, având o capacitate de tratare a
acestora de 4000 tone/an.

Aveți un parteneriat cu Hidroelectrica
pentru ecologizarea lacurilor de
acumulare. Cum decurge acest proiect?

Proiectul ecologizării lacurilor de acumulare
a fost o provocare pentru noi toți. De la
terestru la apa este o diferență destul de
mare, mai ales din punct de vedere logistic,
pregătirea personalului pentru condus și
manevrat barca specializată, luarea în
considerare a condițiilor meteo,
temperatură, vânt sau precipitații.
Practic, avem o colaborare pe domeniul
deșeurilor din lacurile de acumulare cu
Hidroelectrica de aproape 4 ani. Din păcate,
munca noastră și tot efortul ar putea fi
diminuate dacă omul ar iubi mai mult
natura și nu ar arunca la întâmplare
diversele deșeuri pe care noi le colectăm
(anvelope, PET, pungi de plastic).

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

Campaniile de informare și conștientizare
asupra modalităților de colectare și reciclare
corectă a deșeurilor sunt absolut necesare și
noi, cei de la 3R Green, le realizăm periodic
și minuțios în localitățile în care activăm. 
Dar nu este suficientă doar informarea. 
Ca parteneri necesari, pentru succesul
campaniilor, sunt: poliția comunitară,
angajații de la salubritate și, în primul rând,
implicarea responsabilă și legală a
reprezentanților comunității (Primăria și
Consiliul Local), indiferent din ce sursă vine
finanțarea programului de informare.
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Se remarcă un interes crescut
pentru case ecologice și verzi
Interviu cu Elena Ștefănescu, Cofondator, Studio ae

Aveți o echipă omogenă de arhitecți 
și experți în construcții – segmentele
rezidențial, industrial, office și retail.
Cum au evoluat cerințele clienților 
și complexitatea proiectelor pe care 
le-ați coordonat, în ultimii ani? 

Cerințele clienților au evoluat, s-au
diversificat. Noi ne-am adaptat și am
crescut și acum Studio ae oferă toată gama
de servicii de proiectare generală, de la faza
de idee la proiecte de specialitate pentru
execuție și urmărirea pe parcursul
șantierului. 
Dacă pe zona de retail clienții vor acum o
legătură între mediul online și mediul
offline, pe segmentul de office se merge pe
soluții de spații multifuncționale, spații cozy,
cu zone de lucru agile- pentru lucru
colaborativ pe proiecte-, spații optimizate.
Clienții noștri pe segmentul rezidențial sunt
mult mai interesați de case “verzi” care să
le aducă natura mai aproape, multă lumină
la interior, case cu un consum redus de
energie, cu materiale care rezistă bine în
timp și cu sisteme inteligente de tip BMS.
Exigențele au crescut și consider că este bine
pentru a obține clădiri și spații mai eficiente
și mai adaptate nevoilor oamenilor.  

Sectorul construcțiilor generează
aproape 40% din emisiile anuale
globale de CO2. Cum vedeți locuințele
și clădirile viitorului, care să fie
sustenabile și eficiente energetic?

Deja se remarcă un interes crescut pentru
case ecologice și verzi. Este un demers
provocator pentru că observăm o creștere
importantă în această direcție. Arhitecții
caută soluții de noi tehnici și materiale de
construcții. Schimbările climatice sunt o
realitate, a crescut presiunea asupra
creșterii eficienței clădirilor existente și

viitoare. Ca arhitecți, cu ajutorul
tehnologiei, este necesar să imaginăm și să
proiectăm mai bine clădirile și orașele
inteligente ale viitorului, să le monitorizăm
și să le evaluăm performanța, pentru a ajuta
la anticiparea și prevenirea problemelor
generate de mediu și să diminueze atât
consumul de energie, cât și consecințele
fenomenelor naturale (cutremure, inundații,
variații de temperatură etc). 
În programul PNRR, Planul Național de
Reziliență și Redresare, există un capitol
distinct, capitolul E, numit “Renovation
Wave“  – “Valul renovărilor“. Accentul se
pune pe eficientizarea clădirilor existente. 
Sustenabilitatea este un termen care poate
fi perceput ca abstract. Ce înseamnă ?
Înseamnă clădiri care să fie folositoare celor
care le locuiesc, să fie luminoase, să folosim
materiale rezistente în timp care nu lasă
căldura să iasă iarna, iar vara soarele să nu
încălzească prea mult. Scopul este să
reducem consumul de energie și să obținem

spații în care să ne simțim bine. 
Un alt punct important care contribuie la
eficiență este cel de instalații prin pompe de
căldură, prin recuperarea apei pluviale, prin
panouri fotovoltaice și solare, prin
recuperatoare de căldură. 
Clădirile viitorului vor fi mai aproape de
natură, mai luminoase, mai eficiente
energetic, mai aproape de oameni. 

Bucureștiul are numeroase comori
arhitecturale: vile decorate în stil art
nouveau cu garduri somptuoase din
fier forjat, ferestre ovale sau rotunjite,
clădiri moderniste sau în stil
brâncovenesc – un amestec de
arhitectură bizantină, renascentistă și
valahă. Când credeți că va fi finalizat
procesul de renovare a patrimoniului
architectural din Capitală?

E important să existe un plan/o strategie
coerentă la nivel de ansamblu, o viziune a
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orașului. Sunt multe clădiri cu o
valoare arhitecturală unică.
Important este să știm cum le legăm
de imaginea generală  pe care vrem
să o obținem pentru București și să
se stabilească ordinea în care să le
renovăm. Apoi etapizat, prin
implicarea tuturor, să susținem
proiectele în care credem. Recent,
s-a lansat o inițiativă a comunității
creative din București pentru a
transforma situl Berzei 21, fostul sit
REBU, într-un centru
multifuncțional, creativ. 
Am observat că a intrat în renovare
și Muzeul George Enescu. Au mai
existat concursuri internaționale de
arhitectură, dar nu s-au concretizat,
un exemplu fiind cel al Muzeului
Național de Istorie de pe Calea
Victoriei.
Dacă în fiecare an s-ar renova măcar
10 clădiri de patrimoniu în
București, în 10 ani ar rezulta 100,
ceea ce nu ar fi chiar puțin, având în
vedere situația actuală.

Care sunt în opinia
dumneavoastră tendințele 
în arhitectură și construcții, 
în anul 2022?

Asistăm la “unificarea » orașelor cu
satele vecine din jur, realizăm că
resursele primare sunt limitate,
observăm lipsurile în lanţurile de
aprovizionare şi creşterea bugetelor
de investiţii. Acestea sunt câteva din
tendințele care influenţează
arhitectura spaţiilor construite pe
termen mediu şi lung. Căutăm să
aducem natura cât mai aproape de
noi, de casele noastre și se
accelerează construcția clădirilor
verzi. Digitalizarea, tehnologia în
ansamblul ei, reprezintă un aliat în
proiectare și execuție. 
Deja se construiesc primele clădiri în
Metavers. Pare mai evident decât
oricând că numai imaginația este
limita. Așadar, rolul arhitecturii este
mai mare decât oricând și noi
suntem pregătiți să facem față
provocărilor, inclusiv schimbărilor
climatice.

Cine ar trebui să stimuleze
cultura construcțiilor 
de calitate?

Fiecare dintre părțile implicate într-
un proiect, fie că este beneficiar,
arhitect, constructor, reprezentantul
unei instituții publice sau
constructor trebuie să-și dorească
un rezultat excepțional. Dar cererea
este cea care se pliază pe ofertă. Nu
există deocamdată la nivel majoritar,
această cultură a construirii de
calitate pe termen lung.  
Un factor important îl reprezintă și
puterea economică a beneficiarului,
constrâns de buget și uneori de
nevoi nedefinite. Soluția este
undeva la mijloc și ea apare doar
din dialogul deschis, sincer și
eficient dintre beneficiar, echipa de
arhitecți și constructori și acolo
unde este cazul, cu autoritățile
publice.
Segmentul lucrărilor publice este o
zonă foarte amplă unde ar fi foarte
mult de recuperat pentru a ajunge
să ne putem compara cu țările din
vest. Din păcate, ideea prețului celui
mai mic în construcții conduce pe
termen lung la o scădere a calității
care e vizibilă zi de zi. 

Ce viitor au absolvenţii
facultăţilor de arhitectură?
Există suficiente locuri de
muncă pe piaţa internă?

Au un viitor pe care și-l construiesc
chiar acum. Este o meserie în care,

pentru a reuși, sunt necesare multă
răbdare pentru a căpăta cunoștințe
teoretice,  experiență practică,  mii
de ore de proiectare, șantiere
finalizate,  perseverență, viziune și
dedicare. Cei care știu cu adevărat
ce-și doresc vor reuși. Sper că un
număr cât mai mare dintre cei care
au plecat din România să se întoarcă
acasă cu experiența proiectelor
finalizate cu succes pentru că avem
ce construi și reconstrui aici. 

Patrimoniul construit a suferit
distrugeri dramatice în țara
noastră. În acest context, rolul
autorităților locale și centrale 
în programul de regenerare
urbană este vital. Ce ar trebui 
să facă arhitecții pentru 
a grăbi procesul de revitalizare 
a patrimoniului arhitectural 
din marile orașe?

Cred că este important ca poveștile
clădirilor de patrimoniu să fie auzite
în toată țara. Sensibilitatea în
arhitectură este necesar a se cultiva,
crește și apoi să înflorească la nivel
de țară.  De exemplu, clădirea
liceului pe care l-am urmat este
monument istoric, dar am aflat 
după absolvire de aceasta. 
Proiecte de revitalizare există, însă
deocamdată, nu se observă un efort
constant. Consider că arhitecții ar
trebui să fie într-o măsură mai mare
mai proactivi și mai prezenți în
spațiul public unde să-și prezinte
ideile. 

Clădirile viitorului
vor fi mai aproape
de natură, mai
luminoase, mai
eficiente energetic,
mai aproape de
oameni. 

Dacă în fiecare an
s-ar renova macăr
10 clădiri de
patrimoniu în
București, în 10 ani
ar rezulta 100, ceea
ce nu ar fi chiar
puțin, având în
vedere situația
actuală.

DESPRE STUDIO AE

Studio ae este biroul de arhitectură care generează îmbunătățirea calității spațiului construit prin
design creat pentru viitor. Înființat în anul 2013 de către arhitecții Elena și Andrei Ștefănescu,
Studio ae și-a câștigat un nume în arhitectura din România. Creativitatea și orientarea către
excelența în servicii au fost recunoscute de juriile de specialitate interne și internaționale, care
au acordat echipei Studio ae distincții importante.
Studio ae acoperă toată gama de servicii de proiectare de la faza de evaluare, consultanță,
autorizare, la cea de asistență pe parcursul execuției până la finalizarea șantierului. Portofoliul
Studio ae cumulează peste 100 de proiecte finalizate, peste 60.000 m² construiți pentru mari
companii, lideri în domeniul lor de activitate precum: eMag, Freshful, Soletanche Bachy, Cora,
Geberit, Mega Image, Husqvarna, Gusturi Românești, StarGift.
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Sănătatea structurală și siguranța,
criterii esențiale atunci când facem 
o achiziție imobiliară
La ce ne uităm atunci când facem o achiziție imobiliară? Cât de multe știm despre siguranța
construcțiilor pe care le alegem drept locuințe? Cum putem avea garanția sănătății structurale
a unui proiect rezidențial?
Avem o veste bună: există modalități de verificare. Despre toate acestea și despre cum
siguranța ar trebui să devină unul dintre criteriile esențiale de luat în calcul atunci când
alegem o locuință – ne-a explicat Mariana Garștea, CEO Sixense România și specialist 
în monitorizare structurală și geotehnică, activitatea principală ce poate verifica și garanta
sănătatea unui proiect de construcții. 

Conform celor mai recente date,
sectorul rezidențial este în plină
creștere în continuare. Cât de mare
este preocuparea pe care o vedeți 
în cazul dezvoltatorilor în ce privește
sănătatea și siguranța construcțiilor 
pe care le ridică? Sunt aceste două
criterii o prioritate?

E adevărat, industria de construcții și-a
continuat creșterea și în 2021, fiind unul
dintre sectoarele în plină dezvoltare chiar și
în contextul pandemic actual. Dintre toate
tipurile de proiecte, cu siguranță zona
rezidențială a marcat un avânt accelerat. Este
o veste îmbucurătoare faptul că se
construiește și se creează alternative de
locuire la standarde pe care sperăm să le
vedem din ce în ce mai înalte. 
Din păcate, în acest avânt, se sacrifică uneori
nu doar calitatea, ci și siguranța sau
sănătatea pe termen lung a proiectelor. De
aceea, este greu să afirmăm în acest
moment că toate acestea sunt priorități reale
pentru toți factorii de decizie din segmentul
rezidențial. 
Există din ce în ce mai mulți actori sau
dezvoltatori care încep să conștientizeze cel
puțin faptul că există un awareness din ce în
ce mai ridicat în rândul cumpărătorilor finali
– care manifestă o mai mare preocupare față
de siguranța clădirii în care se mută și de
greutatea deciziei pe care o iau atunci când
aleg un anumit apartament. Cu alte cuvinte,
cred că se pune presiune din ce în ce mai

mare dinspre beneficiarul final, dacă
legislația și normele în vigoare par a nu fi
întotdeauna suficiente pentru ca siguranța și
stabilitatea să fie puse pe primul loc. 

Ce ar trebui să ia în calcul
cumpărătorul final? La ce să se uite, 
în așa fel încât să ia o decizie 
în deplină cunoștință de cauză? 
Dați-ne un mic checklist pe care 
să îl aibă în vedere.

Așa cum există certificări pentru
sustenabilitate, pentru calitatea clădirilor de
a fi „verzi”, deci de a avea un consum cât mai
eficient de resurse, cred că este esențial ca,
la momentul achiziției, să i se prezinte
cumpărătorului proiectul de urmărire  a
comportării în timp, făcut ca la carte de
către Proiectanți, atât pentru faza de
execuție, cât și pentru faza de exploatare,
precum și setul de rapoarte de monitorizare
care să ateste sănătatea structurală a unui
proiect (este valabil pentru proiecte
rezidențiale și nu numai). Astfel încât
beneficiarul final să știe dacă viitoarea sa
investiție este sănătoasă structural, dacă s-a
proiectat și construit cu grijă, cum să
întrețină acel imobil pe termen lung, cum să
își maximizeze investiția făcută etc.
Până la urmă, nu este siguranța unul dintre
aspectele absolut obligatorii de luat în calcul
atunci când facem o achiziție imobiliară?
Imaginați-vă ce ar însemna să fi făcut o
investiție importantă – pentru mulți, singura

pe care o fac toată viața – și apoi să ne dăm
seama că apartamentul începe să aibă fisuri
și infiltrații, că geamurile sau ușile nu se mai
închid cum trebuie, pe scurt – că toată
clădirea are simptomele unei comportări
anormale în exploatare. 
Ca să preîntâmpinăm aceste lucruri, este
nevoie să știm dacă clădirea în care am decis
să achiziționăm un apartament are foarte
bine arhivată Cartea tehnică a construcției, în
mod special Capitolul D (Documentația
privind exploatarea, întreținerea, repararea,
urmărirea comportării în timp și postutili -
zarea construcției), pe care să îl putem accesa
ori de câte ori este nevoie să înțelegem de ce
avem anumite probleme în exploa tare, dacă
acel imobil a fost și este monito rizat
geotehnic și structural în primul rând. 
Ce înseamnă și ce presupune acest lucru, pe
înțelesul tuturor? Este vorba despre
activitatea care ne spune cât de sigură este
clădirea, din toate punctele de vedere:
structural, instalații etc., dacă aceasta se
comportă așa cum a fost proiectată să se
comporte, ce riscuri bat la ușă, cum este
afectată de fenomenul degradării naturale sau
de alți factori externi (condiții meteo extreme,
vibrații puternice etc.). Pe baza acestor
informații, este nevoie apoi de un plan de
măsuri dat de către Proiectantul construcției și
de o bugetare și prioritizare a lucrărilor de
întreținere și mentenanță, realizată de către
Asociația de proprietari, în așa fel încât
clădirea să rămână sigură, neafectată și să fie
în picioare și peste zeci de ani.  
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Sunt convinsă că, pe termen lung, tot
mai mulți beneficiari finali vor ajunge
să își pună și această problemă a
sănătății structurale, iar dezvoltatorii
care vor înțelege acest lucru – vor
avea de câștigat și vor integra acest
criteriu ca un beneficiu extrem de
important în tot „pachetul” pe care îl
oferă spre vânzare. 

De ce este important 
ca siguranța și sănătatea
structurală să devină un criteriu
firesc, pe care oricine să îl ia 
în calcul atunci când ia o decizie
de achiziție a unei proprietăți
rezidențiale?

Se spune adesea că suntem una
dintre țările cu cei mai mulți
proprietari. Pe lângă ideea în sine de
a fi proprietar, cred că este extrem
de important să luăm decizii cât mai
informate și conștiente; să ne
preocupe și calitatea locuințelor în
care investim. 
Semnificația unei proprietăți este
foarte mare: vorbim despre
apartamente în care clădim o
familie, pe care le lăsăm moștenire
peste generații, pe care le
recondiționăm, cărora le-am văzut și
mai mult valoarea odată cu acest
context al pandemiei, când ne-au
devenit multora și loc de birou, dar
și de relaxare. 
Cu siguranță cu toții ne dorim să
știm că aceste imobile sunt și sigure,
că nu ne vor crea probleme majore,
că nu se vor dovedi o risipă de timp,
energie și bugete pe termen lung.
Nu mai vorbesc despre rezistența la
incidente majore, cum ar fi un
posibil cutremur sau alte dezastre
naturale.
Tocmai din aceste motive, mi se pare
absolut firesc să ne intereseze
siguranța și să verificăm cu atenție
cum este monitorizată sănătatea
structurală a clădirii și ce se face în
acest sens. Calitatea imobilelor pe
care le alegem și în care locuim
reflectă calitatea vieții noastre în
general și este bine să ne
documentăm cât mai mult înainte. 
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Enviro Pack Consult a construit
un model de business bazat pe
transparență totală și cooperare
Interviu cu Ioana Rădulescu, Marketing & CSR Manager, Enviro Pack Consult

Sunteți o companie înființată de către
producători și importatori de produse
ambalate, cu scopul implementării
obligației privind răspunderea extinsă 
a producătorului conform prevederilor
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea
de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje. Ce cantități 
de deșeuri de ambalaje ați reușit să
colectați în 2021?

Fondată de mai mulți producători 
și importatori de produse ambalate, 
Enviro Pack Consult preia responsabilitatea
privind îndeplinirea obiectivelor anuale de
valorificare și reciclare a ambalajelor. 
Cu alte cuvinte, rezolvă una dintre cele mai
stresante probleme ale companiilor.
Specificul românesc face ca OIREP-urile
(organizațiile care implementează
obligațiile privind răspunderea extinsă a
producătorului-n.r.), să fie esențiale 
pentru bunul mers al economiei. 
Vă prezentăm o parte dintre rezultatele
companiei noastre în anul 2021: 

Am preluat în total 74.028.651 kg deşeuri
de ambalaje pentru clienții noștri; 
Am reciclat în total 44.369.874 kg de
ambalaje pentru clienții noștri;

Din ce sectoare economice provin
companiile care aleg să recicleze
deșeuri de ambalaje cu ajutorul
dumneavoastră?

Am încheiat contracte de colaborare 
cu 7 ADI-uri și UAT-uri. 
Am susținut 12 de campanii și proiecte de
CSR, derulate alături de partenerii noștri,
prin care am încurajat colectarea separată 
a deşeurilor de ambalaje.
Am fost prezenți în 30 de județe și în
Municipiul București;
Enviro Pack Consult este unul dintre liderii
pieței de profil, mizând pe o expertiză
extinsă și pe servicii de top. Astfel, a ajuns
să dețină un portofoliu bogat de clienți,
cărora le oferă soluții avantajoase și
consultanță în ceea ce privește reciclarea 
și politicile de mediu.

Ce ne puteți spune despre tarifele 
pe care le plătesc companiile 
pentru a le fi colectate deșeurile?

Conform legii, operatorii economici au
obligația de a declara lunar la Administrația
Fondului pentru Mediu (AFM) ambalajele
puse pe piață și de a plăti o contribuție 
de 2 lei pe kilogram pentru diferența dintre
obiectivul anual și cantitățile de deșeuri 
de ambalaje valorificate. Valorile minime
pentru reciclarea fiecărui tip de deșeu de
ambalaj sunt de 60% din cantitate pentru
sticlă, hârtie și carton, 50% pentru metal
15% pentru lemn și 22,5% pentru plastic.
Realizarea individuală a acestor ținte este
aproape imposibilă, indiferent de ce
capacitate de colectare și reciclare 
ar dispune un agent economic.

Enviro Pack Consult promovează
împreună cu autoritățile centrale 
și autoritățile locale campanii de
informare și conștientizare a populației
despre importanța colectării și
reciclării deșeurilor de ambalaje. 
Ne puteți enumera câteva acțiuni
desfășurate în ultimul an?

Misiunea Enviro Pack Consult, așa cum 
a fost trasată de fondatori, este să joace un
rol activ în domeniul protecției mediului.
Astfel, pe lângă contribuția esențială pe care
o are la îndeplinirea țintelor naționale de
reciclare și valorificare a deșeurilor de
ambalaje, compania promovează și susține
acțiuni de informare și conștientizare a
populației asupra pericolelor care afectează
mediul înconjurător. 
Politica de Responsabilitate Socială
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Corporativă (CSR) a societăţii ENVIRO PACK
CONSULT se bazează pe trei piloni: Educație și
Cultură, Societate şi Protecția mediului.
Dorind să facem o diferență în comunitățile
locale în care ne desfășurăm activitatea,
investim în diferite acțiuni și proiecte menite
să producă efecte de durată în aceste
domenii.
2021 şi 2022 sunt 2 ani care au rescris multe
în ceea ce înseamnă implicarea socială. Acest
lucru nu ne-a oprit în a continua menirea de a
veni în sprijinul comunităților, prin acțiunile
noastre.
Mai jos vă prezint proiectele CSR sprijinite de
ENVIRO PACK CONSULT în România, în anul
2021 şi ce am făcut în 2022 până în prezent: 
  Echipa Enviro Pack Consult, alături de

Facultatea de Economie Agroalimentară şi
a Mediului, împreună ca partener
sustenabil în proiectul „Future Stars”
privind desfăşurarea stagiilor de practică a
studenţilor de la Academia de Studii
Economice din Bucureşti (în cadrul
Proiectului POCU/626/6/13/131645) -
pentru a forma specialişti în domeniu;

  Proiect verde Piaţa Drumul Taberei
(Moghioroş) - Începând cu 1 februarie
2022, prin programul Piaţa Moghioros -
prima Piaţă Verde din România, am început

distribuirea pubelelor dedicate pentru
colectarea separată a deșeurilor de
ambalaje. Ne bucurăm să fim parteneri ai
acestei inițiative, care contribuie atât la
gestionarea mai eficientă a deșeurilor de
ambalaje, cât și la informarea în timp real a
cetățenilor cu privire la noile schimbări.
Prin programe inovatoare și comunicare
transparentă și constantă, Piaţa Moghioroş
a reușit să devină un model de bună
practică în consolidarea unui sistem
performant de gestionare a deșeurilor;

  În perioada august – decembrie 2021
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Eco Sibiu a organizat o serie de acțiuni de
informare și conștientizare asupra
importanței colectării selective, unde s-a
discutat cu cetățenii despre probleme ale
sistemului de management al deșeurilor,
despre cum colectăm corect și despre
beneficiile selectării deșeurilor asupra
sănătății mediului și a oamenilor;

  Enviro Pack Consult, împreună cu Primăria
Crevedia și Asociația Ecologie Pentru Viitor
a lansat o nouă campanie de plantare a
arborilor;

  Campania Națională “Închide! Stinge!
Reciclează! – Fii Un Exemplu!” Campania se
va desfășura până la data de 5 iunie 2024;

  Campanie de conştientizare privind
colectarea separată realizată pentru
Academia de Studii Economice din
Bucureşti;

  Participare ca lectori în cadrul cursurilor de
antreprenoriat - masterat Facultatea de
Economie Agroalimentară și a Mediului de
la Academia de Studii Economice din
Bucureşti;

  Campania de informare şi conştientizare
ADID Timiş Mesajul campaniei: „Fii
responsabil! Colectează separat pentru un
judeţ curat”

Scopul campaniei:
Respectarea legislaţiei în domeniul gestionării
deşeurilor;
Conservarea resurselor naturale; 
Creşterea gradului de precolectare separată a
deşeurilor; 
Diminuarea riscurilor şi problemelor de
sănătate asociate cu gestiunea defectuoasă a
deşeurilor (abandonare deşeuri, eliminare
neconformă); 
Conştientizarea sintagmei 3R (reducere,
reciclare, reutilizare); 
Creşterea cantităţii de deşeuri reciclabile
valorificate; 
Sistemele de returnare, colectare şi
valorificare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje; Semnificaţia marcajelor de pe
ambalajele existente pe piaţă; 
Impactul dăunător asupra mediului al
consumului excesiv de ambalaje, inclusiv de
pungi de transport din plastic subţire; 
Măsuri de prevenire a generării deşeurilor de
ambalaje. 
Activităţile s-au desfăşurat în 83 de localităţi
din judeţul Timiş, în zonele: Ghizela,
Timişoara, Deta şi Făget. Au fost încheiate
contracte de delegare a gestiunii prin
concesiunea serviciului de colectare a
transportului de deşeuri în segmentul urban
şi rural. Mesajul a ajuns la cât mai multe
persoane, la instituţii publice şi private care
au o influenţă în comunitate în ceea ce
priveşte transmiterea informaţiilor.
  Acțiunea de ecologizare, conștientizare și

educare a populației din cadrul
programului „Cleaning the city” a avut
dublu rol: o ecologizare în zona Stadionului
Dan Păltinișanu și zona Calea Martirilor din
Timișoara; o distribuire de materiale
informative cu privire la modul de
precolectare separată a deșeurilor
reciclabile și a deșeurilor de ambalaje;



  “Educaţie pentru mediu prin joc 
şi mişcare”;

  Tramvaie colantate cu informaţii
privind colectarea separată.

Ce ar trebui îmbunătățit 
la legislația actuală pentru 
a stimula reciclarea?

Birocrația este o problemă generală în
România, așa că și sectorul de mediu
este puternic afectat de numărul
mare de acte și raportări cerute de
legislație. Timpul pierdut de companii
pentru conformare are un cost mare,
iar această realitate a contribuit la
modul în care a fost fondată
compania EnviroPack. Astfel, pe lângă
preluarea a numeroase procese și
fluxuri birocratice, compania a
dezvoltat o platformă online care
permite clienților acces în timp real la
toate informațiile contului și, dacă
este cazul, operarea de modificări.
Portalul încurajează și interacțiunea,
prin intermediul său putând fi
solicitate soluții. De altfel,
comunicarea promptă și proactivă
face parte din filosofia de business a
Enviro Pack Consult, care ține în
permanență seama de feedback-ul
primit din partea partenerilor. 
Încrederea între parteneri stă la baza
succesului în afaceri. Plecând de aici,
Enviro Pack Consult a construit un
model de business bazat pe
transparență totală și cooperare.
Toate acestea sunt garantate prin
profesionalismul echipei, care
activează de peste 14 ani în domeniul
transferului de responsabilitate a
reciclării ambalajelor. Echipa Enviro
Pack Consult operează pe întreg
teritoriul României prin activitatea
biroului din București dar și prin
intermediul directorilor regionali. Din
echipă fac parte specialiști acreditați
pe următoarele activități: responsabili
de mediu; auditori de mediu;
specialiști în managementul
deșeurilor; economiști în științele
mediului; manageri ai sistemelor de
management de mediu; ingineri în
cercetare și protecția mediului;
tehnicieni. 

Conformarea la complicatele norme
românești și evitarea încurcăturilor
birocratice reprezintă argumentele
principale pentru care companiile
trebuie să apeleze la ajutor. De altfel,
OIREP-urile nu sunt doar intermediari,
ci se pot dovedi cei mai buni consul -
tanți în domeniul protecției mediului. 
Reciclarea, ca parte esențială a
economiei circulare, reprezintă o
direcţie cheie pentru Enviro Pack
Consult. În conformitate cu strategia
noastră și politicile asumate, ne
angajăm să dezvoltăm și să
implementăm permanent noi soluții
de management pentru deșeurile de
ambalaje, care să ajute organizațiile în
atingerea obiectivelor proprii de
reciclare si valorificare, contribuind
astfel și la îndeplinirea obligațiilor pe
care le are România.
În 2021, eforturile echipei noastre 
s-au concentrat spre transformarea a
cât mai multor deșeuri în resurse, prin
reciclare, precum și spre susținerea
de proiecte şi campanii de
conștientizare şi educație privind
importanţa colectării separate a
deșeurilor de ambalaje. 
Reducerea emisiilor de CO2 este de o
importanță crucială pentru controlul
schimbărilor climatice, oferind un
mediu viabil și durabil. Pentru
a preveni schimbările climatice
periculoase, Uniunea Europeană s-a
angajat să atingă neutralitatea
climatică până în 2050. Acest obiectiv
și un obiectiv intermediar actualizat
pentru reducerea emisiilor până în
2030 vor deveni obligatorii din punct
de vedere juridic în cazul în care
Parlamentul European și Consiliul
ajung la un acord cu privire la Legea
europeană privind clima.

Cum apreciați interesul
persoanelor fizice, al companiilor,
ONG-urilor și instituțiilor publice
pentru reciclare?

Populația planetei este în continuă
creștere, iar resursele naturale sunt
limitate. Poluarea nu mai este doar o
amenințare îndepărtată la adresa
sănătății, ci este principala cauză a

unor boli deosebit de grave. În plus,
se face vinovată de schimbările
climatice, care vin cu o grămadă de
efecte nocive. Se știe de zeci de ani că
pământul nu are cum să susțină pe
termen lung aceste excese, așa că o
serie de specialiști au propus soluții
coerente și unele guverne au adoptat
politici de mediu responsabile. 
De altfel, așa a luat naștere conceptul
de economie verde. Deși Uniunea
Europeană are ca punct de pornire un
tratat prin care șase state stabilesc să
gestioneze în comun industria
cărbunelui și pe cea a oțelului, adică
industrii grele și poluatoare, a devenit
cea mai importantă forță globală care
promovează responsabilitatea și ia
măsuri serioase pentru protejarea
mediului înconjurător. Cel mai
important demers al blocului
comunitar este adoptarea Pactului
verde european (European Green
Deal). Acesta își propune să
contracareze schimbările climatice sau
degradarea mediului și să transforme
UE într-o economie modernă,
competitivă și eficientă din punctul de
vedere al utilizării resurselor. De
exemplu, până în 2050, continentul ar
urma să ajungă la zero emisii nete de
gaze cu efect de seră. Pactul verde
european este finanțat cu o treime
din investițiile în valoare de 1.800 de
miliarde de euro ale Planului de
redresare NextGenerationEU, precum
și cu fonduri din bugetul UE. 
Pentru a pune în practică Pactul verde
european, Comisia Europeană a
adoptat un plan de acțiune în care
sunt trecute și o serie de obiective-
cheie care trebuie îndeplinite până în
anul 2030. Unul dintre acestea este
reducerea semnificativă a cantității de
deșeuri generate și cu 50% a
deșeurilor municipale reziduale.
România este printre statele care au
mult de lucru pentru a-și îndeplini
obiectivele, iar singura soluție
identificată de autorități este să pună
presiune pe agenții economici. 
Suntem convinși că în anii următori
interesul companiilor, al instituțiilor și
al persoanelor fizice pentru reciclare
va crește substanțial.

În 2021, eforturile
echipei noastre s-
au concentrat spre
transformarea a
cât mai multor
deșeuri în resurse,
prin reciclare,
precum și spre
susținerea de
proiecte şi
campanii de
conștientizare şi
educație privind
importanţa
colectării separate
a deșeurilor de
ambalaje. 
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Echipa Enviro Pack
Consult operează
pe întreg teritoriul
României prin
activitatea biroului
din București dar
și prin intermediul
directorilor
regionali.
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Creșterea interesului pentru
creditul de construcție o putem
observa în toate regiunile țării
Interviu cu Maria Bogodai, 
Director Direcția Banking Persoane Fizice, Alpha Bank Romania

Cum a evoluat creditul pentru locuințe
anul trecut și ce estimări aveți pentru
următoarea perioadă?

La nivelul pieței, cererea de creditare pe
segmentul credit pentru locuință a continuat
să crească susținut, în 2021 vânzările noi
depășind 21,5 miliarde lei, în creștere cu
peste 43% față de 2020. Astfel soldul creditului
ipotecar la nivelul sistemului bancar a depășit
100 miliarde lei la finalul anului 2021, respectiv
20,3 miliarde euro, în creștere cu peste 
11% față de finalul anului 2020.
În ceea ce privește Alpha Bank Romania,
putem spune cu siguranță că am înregistrat
cea mai bună performanță în ceea ce privește
producția de credite noi ipotecare după 2008.
Dacă ne uităm la rezultatele primelor 9 luni
ale anului 2021, portofoliul de credite
ipotecare a depășit 1,3 miliarde euro la finalul
lunii septembrie. Iar aceste rezultate
frumoase nu pot decât să ne bucure mai ales
că în septembrie 2021 am aniversat 20 de ani
de la lansarea creditului Alpha Housing, primul
credit ipotecar din România. Și bineînțeles nu
ne vom opri aici. Căutăm permanent metode
de îmbunătățire și eficientizare a soluțiilor de
finanțare pe care le oferim clienților noștri,
bazându-ne pe experiența acumulată în toți
acești ani, pe feedback-ul primit de la clienții
noștri și de la partenerii noștri împreună cu
care ne dorim să oferim cea mai bună
experiență într-unul dintre cele mai
importante momente pentru clienții noștri. 

A crescut interesul pentru creditul de
construcție locuință? Sunt regiuni în țară
unde este preferat un astfel de credit?

În contextul pandemiei, cu toții am observat
o tendință mai accentuată a populației de a

migra din zonele aglomerate către zonele
mai aerisite de la periferia orașelor mari sau
chiar în zona rurală. A crescut din ce în ce
mai mult interesul pentru achiziția unei case,
cu acces la curte proprie, o curte din care să
poți, de ce nu, lucra în aer liber. Și tot pe
acest fond, a devenit mai vizibilă dorința
clienților noștri de a-și construi o casă așa
cum își doresc, potrivită nevoilor fiecăruia.  
Dacă vorbim de zonele geografice unde
creditul de construcție oferit de Alpha Bank
Romania înregistrează un apetit peste medie,
putem menționa Timișoara, București-Ilfov,
Cluj sau Iași. Sunt practic aceleași zone
geografice unde piața rezidențială în general
a cunoscut o dezvoltare importantă în ultimii
ani. Dar în același timp, creșterea interesului
pentru creditul de construcție o putem
observa în toate regiunile țării, chiar dacă în
proporții diferite.

Care sunt diferențele între un credit 
de construcție și unul de achiziție
imobil? Ce avantaje are creditul 
pentru construcția de locuințe? 

Când comparăm un credit de achiziție
locuință cu unul de construcție, vom observa
că principalele diferențe se referă la
documentația care stă la baza acordării
creditului și la modul de derulare a creditului.
Astfel, în cazul creditului de achiziție imobil,
ne raportăm  la prețul din contractul de
vânzare-cumpărare și bineînțeles la
documentele de proprietate ale imobilului
adus în garanție pentru acordarea creditului.
În schimb, în cazul unui credit de construcție,
este necesar să deții în proprietate un teren
pe care să poți construi, un proiect de
construcție în baza căruia să obții o
autorizație de construcție și un deviz de

lucrări care să reflecte valoarea de
construcție a locuinței. 
În ceea ce privește modul de utilizare a
creditului, pentru creditele de achiziție, banii
se utilizează de cele mai multe ori într-o
singură tranșă care este virată către
vânzător. În schimb, pentru creditele de
construcție, banii sunt utilizați în mai multe
tranșe, puse la dispoziția clientului pe baza
unui plan de finanțare agreat cu clientul încă
de la momentul aprobării creditului,
urmărindu-se etapele construirii locuinței.

Care sunt pașii în accesarea 
și în derularea unui astfel de credit?

Pentru accesarea unui credit de construcție,
putem spune că se parcurg aceiași pași ca și
în cazul unui credit de achiziție locuință,
respectiv: analiza din punct de vedere
financiar, analiza din punct de vedere juridic
a imobilului adus în garanție pentru
acordarea creditului, evaluarea imobilului și
aprobarea finală. Însă, așa cum menționam
anterior, în cazul creditului de construcție
valoarea creditului va fi stabilită în baza
devizului estimativ de lucrări și a valorii 
de piață la finalizare a imobilului, estimată
de evaluator. 
Este important de menționat că valoarea
creditului poate acoperi până la 100% din
valoarea devizului prezentat și că devizul
poate include și costurile cu branșarea la
utilități, manopera, închiriere utilaje, cât și
cele generate de emiterea Autorizației de
Construire sau întocmirea proiectului de
către arhitect. Totodată, clienții au
libertatea de a alege cum vor să
construiască, fie cu o firmă de construcții,
fie în regie proprie sub îndrumarea unui
diriginte de șantier. 
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Referitor la garanțiile solicitate pentru 
acest tip de credit, de regulă, acestea
constau doar în ipoteca imobiliară 
asupra terenului pe care urmează să
construiască și pe construcția viitoare ce va
fi intabulată în cartea funciară la momentul
finalizării lucrărilor. 
Ulterior aprobării creditului, banii vor fi
utilizați în tranșe multiple, conform planului
estimativ de finanțare întocmit de bancă și

agreat cu clientul. Banii din credit sunt puși
la dispoziția clientului pentru demararea
lucrărilor de construcție. După finalizarea
fiecărei etape de construcție și în baza unor
verificări privind stadiul lucrărilor efectuate,
se pune la dispoziția clientului următoarea
tranșă de bani, acest flux repetându-se până
la utilizarea integrală a creditului și implicit
finalizarea construcției. Cu alte cuvinte, 
îi dăm bani clientului, clientul construiește,

verificăm stadiul lucrărilor și continuăm în
același ritm. Nu solicităm clientului să
construiască înainte și apoi să vină la bancă
să îi decontam lucrările pentru că știm că
procesul de construcție este unul complex,
iar în acest proces ne dorim să îi fim
clientului un adevărat partener, scopul
nostru comun fiind finalizarea locuinței cât
mai repede și cât mai simplu. 
Deși pentru un client aflat doar în stadiu de
proiectare toate aceste detalii pot părea
destul de tehnice, obiectivul nostru
principal este de a oferi clienților o soluție
de finanțare extrem de flexibilă, pentru a-i
ajuta să își ducă planurile la bun sfârșit.
Tocmai de aceea, oferim clienților
interesați de produsul nostru posibilitatea
de a afla toate informațiile necesare despre
produs, documentație, etape sau modul de
desfășurare a creditului, fără să fie
necesară deplasarea la bancă, prin
intermediul opțiunii de video banking.
Clienții interesați se pot programa oricând
pentru o discuție cu un coleg de-al nostru,
specialist în creditul de construcție, direct
din pagina de internet a băncii
www.alphabank.ro. 

Pentru o locuință “green” 
sunt condiții diferite de creditare?

Locuințele “verzi” și finanțarea sustenabilă
reprezintă un subiect de foarte mare
actualitate, care face parte și din strategia
Alpha Bank Romania în ceea ce privește
creditul ipotecar, și nu numai. Suntem
membri ai Consiliului Român al Clădirilor
Verzi (RoGBC), participanți ai programului
european Energy Efficient Mortgages
Initiative și prima bancă din România ce a
aderat la schema de certificare Energy
Efficient Mortgage Label.
Oferim deja condiții mai avantajoase de
finanțare a locuințelor “verzi” și încurajăm
investițiile din domeniul eficienței
energetice. Astfel, pentru orice tip de credit
acordat de către Alpha Bank Romania,
indiferent că vorbim de credit pentru
achiziție, credit de construcție sau credit de
renovare sau amenajare a unei locuințe
“verzi” sau care în urma lucrărilor de
construcție/renovare devine “verde”,
clientul beneficiază de reducerea dobânzii 
și a comisionului de analiză a dosarului 
de credit. 
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„Cred cu tărie în ideea de sport ca vehicul
pentru schimbare. Padelul ne poate vindeca
de sedentarism şi ne oferă timp de calitate
alături de familie, prieteni si colegi”
Interviu cu Adrian VODISLAV, Managing Partner, PadelMania

Specializat în finanţe şi politică economică, cu o carieră solidă în domeniul financiar-bancar 
în instituţii prestigioase din Uniunea Europeană şi SUA, fost sportiv de performanţă, Adrian
Vodislav investeşte în promovarea în ţara noastră a unui sport spectaculos şi distractiv, 
care a cucerit lumea: padelul.

Ce este padelul şi cui se adresează?

Padelul – un amestec între tenis şi squash –
este un sport de echipă, dinamic, antrenant
şi foarte versatil, caracterizat prin schimburi
lungi de mingi şi puncte spectaculoase. Se
practică cu patru jucători, în echipe de câte
două persoane, pe un teren asemănător
celui de tenis, dar cu pereţi de sticlă. 
Acest sport are un puternic caracter
incluziv, facilitând, printre altele, coeziunea
inter-generaţională şi egalitatea de gen. De
exemplu, la cluburile noastre avem foarte
multe echipe formate din părinţi şi copii,
juniori şi seniori şi echipe mixte. În general,
turneele noastre nu sunt structurate pe
gen, precum cele de tenis (turneu masculin
şi feminin), ci pe nivelul de pregătire al
jucătorilor. Padelul ne poate „vindeca” de
sedentarism şi ne oferă timp de calitate
alături de familie, prieteni, colegi.

Cum arată „piaţa” acestui sport 
la nivel global? 

În acest moment, padelul este sportul cu
cea mai rapidă creştere pe plan mondial.
Statistic, sunt aproximativ 20 de milioane de
jucători activi de padel înregistraţi la
Federaţii naţionale din ţări de pe toate
continentele şi circa 40.000 de terenuri
publice. Astăzi, padelul a devenit o
„industrie” de miliarde de euro, care a
început să atragă atenţia instituţiilor
financiare. De curând, a fost lansat un fond
de investiţii dedicat dezvoltării padelului şi
consolidării pieţei pe tot lanţul de

aprovizionare. Fondul operează în ţările
nordice, dar începe să se extindă şi în
Europa Centrală. 

Când ați început activitatea 
în România? Cât de cunoscut 
este padelul în ţara noastră?

PadelMania s-a născut acum 9 ani, când
prietenul și partenerul meu de afaceri,

Daniel Prieto, a adus padelul în România.
Am început cu un club în Bucureşti, în
Herăstrău. În ultimii cinci ani, numărul
jucătorilor a crescut constant. În 2021, în
cele două cluburi ale noastre am atins
pragul de 1.000 de jucători unici, 10.000 de
ore jucate şi zeci de evenimente şi turnee.
În plus, avem prieteni şi colaboratori care
promovează padelul în Cluj, Timişoara şi
Braşov.
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Ce strategie de extindere aveți? 

Planurile noastre de viitor sunt gândite
pornind de la o abordare holistică. Astfel,
vom dezvolta infrastructura pusă la
dispoziţia iubitorilor de padel prin
construcţia unor terenuri adiţionale, dar şi
a unor cluburi noi, ne vom extinde gama
de servicii şi produse şi ne vom lărgi
echipa pentru a oferi o experienţă plăcută
tuturor jucătorilor. De asemenea, vom
creşte numărul evenimentelor desfăşurate
sub brandul PadelMania, în principal
turnee de padel, dar şi alte evenimente
sportive, inclusiv corporate.
Pentru a ţine pasul cu cerinţele jucătorilor
din Bucureşti, până la sfârşitul acestui an
vom deschide încă un club de padel, de
data aceasta cu terenuri acoperite,
urmând ca în 2023 să completăm
portofoliul companiei cu un al 
patrulea club. 
În ceea ce priveşte serviciile, vrem ca
PadelMania sa devină un one-stop-shop
pentru tot ceea ce ţine de padel. Începând
cu 2022, vom oferi celor interesaţi servicii
complete pentru construirea «de la zero»
a unui club de padel. De exemplu, vorbim
despre consultanţă pentru închirierea sau
achiziţionarea locației unde va funcţiona
clubul şi pentru construirea terenurilor de
padel. Important de subliniat este faptul
că, începând cu 2022 suntem singura
companie care produce terenuri de padel
în România. De asemenea, la cerere,
putem asigura gestionarea propriu-zisă a
clubului: lecţii de padel cu antrenori,
organizarea turneelor şi a altor
evenimente sportive, inclusiv corporate.
În plus, prin Asociaţia Pro Padel, pe care
am înfiinţat-o recent, vom derula, cu
sprijinul unor sponsori, o serie de proiecte
cu impact social, dintre care aş menționa:
cursuri de vară subvenţionate sau gratuite
pentru copii, inclusiv pentru cei cu
posibilităţi materiale reduse, cursuri de
performanţă pentru juniori, campanii de
atragere a seniorilor care se gândesc să
renunţe la activitatea fizică din cauza
vârstei, dar şi a persoanelor sedentare.
În concluzie, prin PadelMania și Asociația
Pro Padel am creat un ecosistem al cărui
scop principal este de a contribui la
creșterea numărului de oameni care duc o
viaţă activă şi sănătoasă prin

popularizarea şi promovarea padelului –
sport accesibil tuturor.

Cum a influențat pandemia interesul
din partea sportivilor amatori?

La început, în perioada stării de urgenţă,
am fost nevoiţi să închidem terenurile, 
dar apoi, în ciuda perioadei pandemice, 
ne-am continuat dezvoltarea într-un ritm
accelerat.
Din fericire, interesul pentru padel al
persoanelor obişnuite, nepracticante de
sport, este în creştere accentuată. În
perioada pandemiei, din ce în ce mai mulţi
oameni au conştientizat importanţa
sportului pentru starea de sănătate fizică şi
mentală. În cazul altora, putem vorbi
despre atracţia pentru “fructul oprit”. În
plus, asistăm, după cum am arătat mai
devreme, la o dezvoltare explozivă a
acestui sport pe plan internaţional. Mai
timid, dar sigur, această tendinţă se face
simţită şi în România, în mare parte şi
datorită programului PadelMania de
promovare a acestui sport extraordinar. 
Pentru noi, cea mai mare victorie este să
aducem o persoană de pe canapea sau de
pe scaunul ergonomic, pe teren. Avem
clienţi care au venit la o oră de padel cu
antrenor, oferită de noi prin programul de
promovare al sportului şi ulterior, s-au
îndrăgostit de padel şi l-au integrat în
rutina (aproape) zilnică. 

De ce aţi ales să investiţi 
în sport?

Ca fost jucator profesionist de tenis, cred
cu tărie în puterea sportului de a fi un
excelent motor al schimbării. Cred că
sportul poate rezolva sau ameliora
probleme de sănătate, educaţionale, de
coeziune şi de inechitate socială.
Există o corelaţie foarte strânsă, dovedită
ştiinţific, între practicarea unei activităţi
fizice regulate şi sănătatea fizică şi mentală.
Printre altele, activitatea fizică reduce riscul
de obezitate, boli cardio-vasculare,
anxietate, depresie. O populaţie mai
sănătoasă reduce presiunea pusă pe un
sistem medical deja supraîncărcat şi cu
numeroase deficienţe sistemice.
Pe de altă parte, practicarea unui sport are
o componentă educaţională foarte

importantă. Pe lângă abilităţile dezvoltate
prin practicarea unui sport, precum
disciplina şi cooperarea în echipă, există şi
aspecte care vin în completarea sistemul
educaţional formal şi care de multe ori
acoperă anumite carenţe ale acestuia. De
exemplu, atunci când elevii iau lecţii de
padel, ei învaţă cum să aibă grijă de corpul
lor (importanţa încălzirii pentru a evita
accidentele, modul corect de a respira
pentru a menţine nivelul de concentrare pe
durata antrenamentului, elemente de
nutriţie etc.)
Mai mult, cluburile sportive sunt motoare
importante de creare de capital social. Aici,
oameni cu pasiuni comune se întâlnesc
pentru a împărţi momente plăcute.
Creşterea numărului de membri activi ai
cluburilor conduce la o coeziune socială
mai solidă, cu efecte de propagare pozitive
ce reverberează în multe alte zone ale
societăţii. 
De asemenea, sportul rezolvă şi probleme
ce ţin de inechitatea socială. Să nu uităm că
în foarte multe părţi ale lumii, sportul
constituie una dintre puţinele oportunităţi
de mobilitate socială. 
Sportul, ca activitate, este un pas în direcţia
unei societăţi mai sănătoase, mai fericite şi
mai armonioase. În ceea ce mă priveşte,
abordarea holistică pe care o propunem
prin PadelMania şi Asociaţia ProPadel se
află la intersecţia dintre aria mea de
competenţă şi pasiunea pentru educaţie,
sport şi antreprenoriat şi este în deplin
acord cu principiile mele de viaţă: de a face
performanţă în mod etic şi de a-i sprijini
necondiţionat şi pe alţii să evolueze şi să se
dezvolte.
Echipa PadelMania oferă celor care ne trec
pragul oportunitatea de a adopta un stil de
viaţă activ, într-un mod relaxant şi
distractiv, de a se simţi ca acasă, de a se
integra într-o comunitate frumoasă şi de a
dezvolta relaţii de prietenie şi, de ce nu, de
afaceri. Vă aşteptăm!

CONTACT
email: office@padelmania.ro
tel. club Manager: 0722.188.959
tel. Head coach (lessons): 0735.229.576
adresă Herăstrău: Șoseaua Nordului 
7-9, București
adresă parklake: Str. Liviu Rebreanu 4,
București
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Turismul “între Y și Z”
Articol de Emanuela Anton, Managing Partner, Paradise Tour

Unul dintre elementele fundamentale în
strategia de antreprenoriat în turism îl
reprezintă “publicul țintă”.  În mod evident,
perioada în care agențiile de turism se
adresau cu aceleași pachete de ofertă
tuturor categoriilor de public este arhaică,
pe cale să apună. A fost de esența trecutului
așa numitul „turism de masă”, inclusiv acela
cu o importantă componentă ideologică;
“oameni ai muncii de la orașe și sate” aveau
asigurate prin birourile de turism și prin
sindicate pachete turistice nepersonalizate,
de regulă în așa numitele „destinații
agreate”.
După 1990, treptat, turismul s-a dezvoltat
pe două paliere: pe de o parte, către
destinații ce fuseseră inaccesibile turistului
român și, pe de altă parte, spre dezvoltarea
unei oferte diversificate în funcție de
categoriile și nevoile clienților. În ultimii ani,
cu toții constatăm o dublă nișare a
serviciilor de turism: una axată pe categorii
de vârstă cu preocupări și stil de călătorie
diferite și, o a doua, axată pe activități
turistice de sine stătătoare.
Antreprenorii din turism sunt preocupați de
conectarea firmelor lor către tendințele
actuale ale pieței, din prezent. Iată de ce,
crearea de pachete turistice ține cont, pe de
o parte de specificul concret al destinației și
activităților turistice care sunt oferite
beneficiarilor, dar și, pe de altă parte, de
categoria de vârstă către care se adrează.
Poate unele dintre cele mai „delicate”
categorii de turiști spre care și noi ne-am
îndreptat sunt cei din așa numitele
„Generații Y și Z”.
Statistic, mai mult de 30% din turiștii români
sunt tineri. Aceștia dispun de mai mulți bani
și călătoresc mai des (inclusiv în țări mai

îndepărtate) decât cei din generațiile
anterioare. Dacă până mai ieri numărul de
tineri care călătoreau era nesemnificativ, în
ultimii ani (și în viziunea noastră, mai ales
după pandemie), turiștii tineri reprezintă un
segment în continuă creștere pentru
această piață.
De altfel, dacă generațiile anterioare
investeau sume relativ mici în călătorii,
„Generațiile Y  și Z” beneficiază de salarii
generoase și alocă mai mulți bani excursiilor.
La nivel global, s-a constatat faptul că tinerii
prezentului călătoresc în destinații mai
îndepărtate și mai provocatoare decât
părinții lor, sunt conectați la venituri
virtuale, la sisteme high-tech și au o
mobilitate decizională mult mai mare. 
În cazul României, tinerii turiști au, de
regulă, trei sau patru vacanțe pe an,
respectiv două city break-uri și unul sau
două concedii de până la 10 zile, vara sau /
și iarna. Mai mult, dacă inițial apetitul
turiștilor pentru destinațiile clasice ca
Grecia, Turcia, Bulgaria, Spania era ridicat,
s-a constatat că această generație preferă
să aleagă în prezent destinații exotice
(Maldive, Seychelles, Mauritius, Republica
Dominicană, Zanzibar), inclusiv turismul de
safari ori de croazieră.
Cu toate că piața a constatat în general o
tendință de creștere a bugetului de vacanță
anual în rândul tinerilor, opinia noastră este
că per ansamblu aceștia își construiesc cu
ritmicitate bugetară constantă planuri de
călătorie în diferite locații. Însă, ceea ce
diferă în mod substanțial față de generațiile
anterioare este caracterul non-repetitiv al
destinațiilor alese de tineri: aceștia preferă
să meargă în mai multe destinații de la an la
an, să renunțe la o „stabilizare” pe o singură

destinație ani de-a rândul și, chiar dacă
unele costuri de transport și cazare pentru
astfel de destinații pot fi mari, să-și
adapteze stilul de călătorie acestor realități
din teren.
Cu alte cuvinte, chiar dacă vor alege cazări
cu buget mai mic, doar cu mic dejun sau
self-catering, dacă vor alege turismul de
rucsac sau cel itinerant, tinerii vor fi dispuși
să câștige la schimb prezența în cât mai
multe destinații, an de an, în locuri
îndepărtate sau exotice. În plus, aceștia vor
cheltui bani suplimentari pentru experiențe
turistice inedite, excursii opționale,
interacțiuni nemijlocite cu băștinașii,
trekking în natură sau explorarea unor
vestigii aflate în zone aparent inaccesibile.
Veți vedea, așadar, tineri preocupați mai
puțin de relaxare 7 zile la un resort cu all-
inclusive, cât mai degrabă îi veți găsi
fremătând de dorința de a descoperi
templul incaș de la Machu Picchu, de a
cunoaște minunea piramidei de la Chichen
Itza, veți vedea tineri alegând incursiunile în
jungla amazoniană sau excursiile opționale
din Uganda sau Rwanda pentru interacțiune
nemijlocită cu gorilele. 
Tendința ultimilor ani este, în mod evident,
în acest sens. Tinerii nu vor alege calmul
croazierelor pe râuri, ci freamătul
croazierelor din Caraibe, vor alege ineditul
ghețarilor din Norvegia sau spectaculoasele
safariuri din perioada migrației animalelor
în Tanzania. 
Pariul nostru pentru viitor este că scopul
tinerilor care călătoresc va fi acela de a
vedea locuri noi, de a vizita obiective
turistice și de a-și face prieteni. Contactele
acestora cu rețelele de socializare și
interacțiunea online fac posibilă o

Generația Y – născută între 1981 – 1996, numită și „millennials”, “generația nintendo” – 
este o generație de mentalități inteligente și dezvoltate, și adesea pare de neînțeles.

Generația Z – născută între 1997 și 2012, denumită “generația mobilă”, „post millennials” – prima generație născută într-o lume digitală 
unde accesul instantaneu la informații este disponibil constant, consumatoare de tehnologie și fană a lumii digitale.



65MaRtie 2022 l

O
PIN

IA
 SPEC

IA
LISTU

LU
I

promovare extrem de eficientă a
unor destinații inedite, pe care noi,
antreprenorii, trebuie să le
cunoaștem și pentru care trebuie să
fim pregătiți. La mare căutare
printre tineri este “conceptul de 
city-break”. Și nu, nu neapărat
pentru distracții în cluburi
exclusiviste sau pentru ușuratice zile
de mini-vacanță, ci (și am întâlnit
acest lucru din ce în ce mai mult în
ultimii ani), chiar pentru
documentare universitară sau
istorică. Tinerii aleg să vadă
universități de prestigiu din  Franța,
Anglia, Irlanda sau din Nordul
Europei pentru a se convinge de

facilitățile acestora și pentru a lua
decizii informate cu privire la
perspectivele de studiu de acolo.
Iată de ce, o agenție de turism
trebuie să fie capabilă ca, prin
contactele sale pe plan local în
fiecare dintre aceste destinații, să
poată asigura unui tânăr variate
posibilități de informare din surse
universitare, într-un timp scurt și la
un alt nivel înalt. Îmbinarea unei
astfel de călătorii cu un sejur de
cunoaștere a orașului de reședință a
unei școli universitare, constituie
unul dintre pachetele pe care
Agenția „Paradise Tour” l-a oferit
începând cu anul 2021 unora dintre

turiștii săi mai tineri.
Totodată city-break-urile pentru
explorarea unor orașe sau zone cu
profunde ecouri istorice este din ce
în ce mai dezvoltat. Fie că aleg
istoria vikingilor din Dublin,
poveștile nobilor din Londra,
legendele boeme din Montmartre-
ul parizian sau istorisirile în dulcele
grai din Chișinău și Orhei, tinerii vor
folosi city-break-urile ca un „atlas în
realitate”, ca pe o carte concretă de
descoperiri și informație.
Iată de ce apreciem că, în
perspectiva viitorului, „Generațiile Y
și Z” vor relaționa direct cu agențiile
de turism, în preocuparea lor de a
comprima timpii de identificare a
destinațiilor preferate și de a găsi o
completă împlinire a dorințelor lor
la un standard corect calitate-preț.
Desigur, și agențiile de turism,
touroperatorii și toți actorii
industriei turistice trebuie să își
simplifice modul de adresare, să
folosească instrumente de
comunicare adaptate prezentului și,
mai ales, să își instruiască angajații
pentru a fi capabili să ofere
informație corectă, comprimată,
exactă și fără greșeală.
Suntem conștienți de faptul că
nivelul de exigență al „Generațiilor Y
și Z” este și va fi unul ridicat, iar
permisivitatea și îngăduința cu care
generațiile anterioare au mai tratat
operatorii de turism vor fi de
neacceptat în viitor. 
Nu întâmplător, alături de alți
parteneri cu prestanță și vizibilitate
în rândul tinerilor, Agenția
“Paradise Tour” și-a propus ca, în
2022, să întindă o mână acestor
două generații fantastice, într-un
proiect pe care îl gândim de
perspectivă. Că ne vom întâlni la
târgurile de turism, în paginile
rețelelor de socializare sau, de ce
nu, la concerte și festivaluri de
muzică, teatru sau film, vom
încerca, noi toți, să redefinim
criteriile de performanță și
excelență în turism după standarde
actuale. 
acesta este, la urma urmei, viitorul.

Alături de alți
parteneri cu
prestanță și
vizibilitate în
rândul tinerilor,
Agenția “Paradise
Tour” și-a propus
ca, în 2022, să
întindă o mână
acestor două
generații
fantastice, într-un
proiect pe care 
îl gândim de
perspectivă. 
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Cine este vinovat pentru
creșterea prețurilor la energie?
Articol de Iulian Harpa, Managing Partner, HiM Public Affairs

Cei care nu au trăit criza petrolului din anii
’70 sau cei care nu au crezut într-o revenire
rapidă a economiilor stimulate agresiv cu
injecții de capital, după un lock-down fără
precent, se pare că și-au calculat total greșit
strategia.
Dacă nu ne dorim să riscăm simptomul
“halo effect”, ar trebui să ne asumăm cu
toții că prețurile la energie nu vor mai
reveni niciodată la nivelul celor înregistrate
înaintea crizei, și asta dacă ne dorim să
păstrăm pentru generațiile următoare o
planetă care să poată respira.

gREșEALA MEA șI... 
LECȚIA îNVăȚATă!

După liberalizarea piețelor de energie din
România, în baza unui research am hotărât
să schimb furnizorul de gaze care avea un
istoric bun, un număr impresionant de
abonați și un preț imbatabil. În octombrie
2021, am fost notificat că furnizorul a
renunțat să mai opereze în piața de gaze și,
astfel, am fost alocat unui Furnizor de Unică
Instanță (FUI). Mi-am asumat implicit că pot
plăti – dacă depășesc plafonul de consum -

un preț de câteva ori mai mare decât prețul
deja dublat! Nu a fost cazul, dar, pentru
mine, a fost un semnal de alarmă primit din
piața sălbatică din România, unde furnizorii și
producătorii au nevoie de o strategie solidă a
contractelor pe termen lung, iar reglementa -
torii să evalueze corect furnizorii și să nu
intervină în piață permanent retroactiv!

CE fACTORI AU DETERMINAT
MAJORAREA PREȚURILOR?

Sunt mai mulți factori care stau la baza
acestor prețuri amețitoare și greu de
gestionat de orice manager, în orice industrie
și pentru orice consumator casnic. Spre
exemplu, prețurile la gaze au crescut în
ultimul an de 5 ori în Europa și de 2,5 ori în
zona asiatică și America.
Factori clasici – deja analizați și asumați:
l Criză pandemică și lock-downul care a

determinat anomalii de genul prețurilor
negative de vânzare a barilului de petrol
datorită lipsei de cerere și a spațiului de
stocare;

l Revenirea mult prea rapidă a economiilor,
stimulate de injecțiile de capital susținute
de guverne și băncile internaționale;

l Creșterea prețurilor la certificatele CO2,
de aproape 3 ori în ultimul an!

l Rezervele foarte mici de stocuri de gaze,
aflate încă la minime istorice în Europa;

l Liberalizarea piețelor de energie în
România, fără a ne asigura de
implementarea unor mecanisme
funcționale, care să guverneze trecerea cu
succes către sistemul concurențial;

l Lipsa de investiții în capacități noi de
producție, care în cazul României ne costă
foarte mult, este foarte scumpă – fiind
importatori neți de energie în ultimii 
2 ani!

Factori identificați în ultimele luni
l Livrările de gaze mult mai mici, în ultimele

luni, din partea Rusiei (41% din totalul
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importurilor de gaze în Europa sunt
asigurate de Gazprom);

l Reducerea producției de energie din
combustibili fosili, fără a balansa cu o
creștere echivalentă cu energie din surse
regenerabile;

l Opțiuni de contractare pe termen scurt,
speculative, în detrimentul unor
contracte pe termen lung între
producători și furnizori. Fiecare din ei
încercând să beneficieze de oportunitățile
piețelor pentru ziua următoare (PZU).

New commers
l Prețurile producătorilor de energie

regenerabilă a fost aliniat (pe tot lanțul
producător – transportator – distribuitor
– furnizor) la prețurile producătorilor de
energie din combustibili fosili;

l Creșterea prețului la petrol din ultima
perioada, care, implicit, atrage imediat și
creșterea prețurilor la gaze;

l Concurență Europei cu zona asiatică
privind aprovizionarea cu GPL.

l Riscurile geopolitice recente care aduc o
lipsa de predictibilitate în piață.

ANOMALII îN PIAȚA 
DE ENERgIE gLOBALă

Deși încercăm să înțelegem tot acest cumul
de factori denumiți “perfect storm” 
vă propun să parcurgem împreună unele
excepții înregistrate de piața de energie la
nivel mondial. Poate așa ne vom face o idee
despre cât de repede și consistentă 
va fi revenirea la prețuri predictibile 
în energie:
l UK a închis în 2020 ultima mină de

cărbune și în 2022 va plăti o sumă
considerabilă pentru a susține
funcționarea centralelor de rezervă!

l Germania va închide până la sfârșitul lui
2022 toate centralele nucleare și acum
este obligată să utilizeze centrale vechi
pe cărbune și, în actualul context
geopolitic, încă speră la operaționalizarea
celui de-al doilea gazoduct care o leagă
de livrările de gaze rusești;

l Olanda este în plin proces de închidere a
celui mai mare zăcământ de gaze din
Europa, în condițiile în care resimte deja
o cerere acută de energie!

l România, al doilea producător de gaze
din UE, amână de aproape 10 ani
legiferarea exploatărilor offshore care ar

putea compensa declinul producției
onshore!

l Europa marșează în continuare pe
politica de atingere a neutralității
climatice până în 2050 și încearcă să
stimuleze trendul prin pachetul Fit for
55. În același timp, realist vorbind,
continentul nu poate susține de facto
tranziția către energie verde, care se
dovedește un proces impredictibil 

l UE impune o taxă de CO2 la graniță
pentru a proteja competitivitatea
produselor europene în raport cu terțe
părți, dar nu are nicio soluție pentru
competiția între produsele și serviciile
țărilor intră-comunitare!

l China, cel mai mare producător de
cărbune, a mărit deja producția de
cărbune deși și-a asumat pactul climatic
de reducere a emisiilor de CO2. Mai
mult, își propune să pună în operare
centrale noi de cărbune în condițiile în
care se confruntă tot mai des cu pene 
de curent!

TAxONOMIA UE – CUM RăMâNE
CU gAZUL șI NUCLEARUL?

În salvare a venit UE, care a conceput o
nouă etichetare sau taxonomie, care
sortează economia în activități pe care le
consideră durabile din punct de vedere
ecologic, de la instalarea pompelor de
căldură până la digestia anaerobă a
nămolului de canalizare. 
Din perspectiva românească, etichetarea
energiei nucleare ca fiind verde, ținând cont
de eliminarea în siguranță a deșeurilor
toxice, este susținută de unele țări (de
exemplu, Franța) și deloc de altele (de
exemplu, Germania). Cu toate acestea, la
sfârșitul zilei, energia nucleară poate juca
un rol important în obținerea emisiilor nete
zero. Pe de altă parte, planul de etichetare
a gazelor naturale ca fiind verde, considerat
un combustibil de tranziție vital în
următorul deceniu, a fost și el controversat.
Tranziția UE este lentă și destul de timidă și
până nu va fi asumată și implementată
efectiv companiile și investitorii nu au
stimulente clare pentru a fi ecologice!
Pe scurt, deși a pune un preț pe carbon
transmite un semnal nu doar firmelor
listate, în prezent, activele poluante pot fi
mai profitabile decât cele verzi!!!

CE fAC AUTORITăȚILE ROMâNE 
șI CINE ESTE VINOVAT?

Nu vreau să mă refer din nou la “halo
effect”, dar cred că este important să evităm
măsurile populiste pe termen scurt, care nu
vor rezolva provocările actuale. Vor veni cu
un singur livrabil: va aduce neîncredere în
societate, fără nicio altă dezvoltare durabilă.
În acest context în care suntem predispuși la
riscul unor decizii populiste, nesustenabile,
este important să înțelegem mai bine
managementul autorităților și dacă acțiunile
sunt eficiente și cu impact în această
perioadă de criză:
l Este greu de identificat valoarea adăugată

de constituirea comisiilor parlamentare
de investigații și analiză (își aduce cineva
aminte ce rezultat a avut constituirea
comisiei parlamentare, imediat după
liberalizarea pieței de energie?).

l Este oportun să înțelegem cauzele care au
determinat România să fie singura țară
din UE care apelează la mecanismul de
plafonare a prețurilor în energie și cât își
permite bugetul de stat să susțină acest
efort?

l Cum putem înțelege mecanismul de
funcționare a ajutorului pentru
consumatorii vulnerabili, în paralel cu
plafonarea prețurilor?

l În același timp, ar fi util să înțelegem
sursele de informații care au stat la baza
declarațiilor publice, din partea autorită -
ților din toamna anului trecut, conform
cărora, prețurile la gaze se vor ieftini
începând din 1 ianuarie 2022, când gazo -
ductul Nord Stream 2 va fi operațional!

l De asemenea, la ce informații să ne
raportăm acum, când politicienii ne spun
ferm la sfârșit de ianuarie 2022 că
prețurile la energie vor scădea începând
din aprilie 2022?!

Putem începe vânătoarea de vrăjitoare și să
împărțim responsabilitățile între producători
și furnizori, dar lipsa de investiții în capacități
noi de producție, retehnologizare, sisteme de
contorizare inteligente și digitalizare - din
ultimii 30 de ani - la care se adaugă lipsa de
competență și profesionalism în industriile
strategice, încep să-și arate colții! Și, pentru
că întrebarea “cine este vinovat?” devine
retorică, permiteți-mi să va întreb: Cât timp
ne mai putem permite specializarea la locul
de muncă, din 4 în 4 luni?
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forumul de Infrastructură,
Transporturi și Logistică – 
10 februarie 2022
Revista Club Antreprenor a organizat joi, 10 februarie 2022,
Forumul de Infrastructură, Transporturi și Logistică. Partenerii evenimentului
desfășurat la hotelul Marshal Garden și moderat de jurnalistul Constantin
Rudnițchi au fost Paradise Tour, SIXENSE și H.ESSERS.

Vă prezentăm mai jos concluziile acestei
dezbateri, în ordinea vorbitorilor.

PRIVIND hARTA
INfRASTRUCTURII RUTIERE 
șI fEROVIARE, PUTEM OBSERVA
CLAR ChELTUIREA INEfICIENTă
A BANILOR

„Subiectul infrastructură este un subiect
important atât pentru noi, cât și în toată
Uniunea Europeană, dar la noi nu au fost
foarte multe progrese. Dacă ne uităm la
ultimii 15 ani, am făcut unele progrese, însă
nu am atins potențialul maxim. Am avut
bani, dar nu i-am cheltuit sau pe unii i-am
cheltuit, însă într-un mod ineficient”, a
subliniat Marian – Jean Marinescu,
europarlamentar, membru în Comisia
pentru transport și turism.
Avem o șansă acum, din nou, în următorii 
5-6 ani, prin care putem să reparăm ceea ce
nu am făcut în ultimii ani. Totodată, putem
să aducem infrastructura din România la un
nivel cât de cât acceptabil. Însă, dacă ne
uităm la proiectele care sunt prevăzute în
sursele de finanțare viitoare, în opinia
personală, proiectele nu sunt neapărat și
cele care ar aduce neapărat cea mai mare
eficiență pentru România. 
Europarlamentarul Marian - Jean Marinescu
a amintit, privind sursele de finanțare, de
Mecanismul pentru interconectarea
Europei, menționând că „în exercițiul
financiar trecut, am pierdut (nu am utilizat)
peste 500 de milioane euro, bani contractați
și neutilizați pe două tronsoane foarte
importante din Coridorul IV de la București

la Brașov- Arad și București - Craiova -
Severin - Arad”. 

AVEM O SERIE DE OPORTUNITăȚI
DE fINANȚARE EVIDENTE. PESTE
760 MILIOANE EURO TREBUIE
ACCESAȚI PâNă îN 2024

„Există oportunități financiare substanțiale,
care sunt diferite de cadrul financiar
anterior. Ne aflăm la începutul unei noi
perioade de finanțare în cadrul financiar
multianual 2021-2026. În PNRR avem 9,7
miliarde euro dedicate transporturilor,
dintre care 3,9 miliarde euro pentru cel
feroviar și 3,4 miliarde euro pentru cel
rutier, pe lângă cele 600 de milioane euro
pentru cele două tronsoane de metrou din
Cluj și București sau cele aproape 600 de
milioane euro pentru transportul în comun

sustenabil”, a precizat Filip negreanu-
arboreanu, director adjunct de cabinet al
comisarului european pentru Transporturi -
Adina Vălean.
Acestor fonduri li se adaugă și cele din
Mecanismul pentru Interconectarea
Europei, unde peste 700 milioane de euro
sunt garantate României, în bugetul până în
2024. Mecanismul pentru Interconectarea
Europei (MIE)/ Connecting Europe Facility
(CEF) alocă țării noastre 763 milioane euro
pentru modernizarea infrastructurii
feroviare, sume ce trebuie accesate până în
2024.
„Din anul 2024, dacă banii respectivi nu
sunt atribuiţi pe proiecte, vom intra pe
restul sumei în competiţie cu proiecte
depuse de celelalte state din politica din
coeziune”, a completat Filip Negreanu-
Arboreanu.

Marian – Jean Marinescu, europarlamentar, membru în Comisia pentru transport și turism
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UN TREN DE MARfă 
fACE DIN EUROPA 
DE VEST PâNă LA CURTICI
MAxIMUM 36 DE ORE, 
IAR DE LA CURTICI LA BUCUREşTI
fACE 48 DE ORE

Deși transportul feroviar ar fi fost mai bun,
din punct de vedere al cantităților
transportate, antreprenorii preferă
transportul rutier de marfă din cauza
infrastructurii feroviare slab dezvoltate,
subliniază Jeroen Fabry, Business unit
manager CEE al companiei belgiene H.
ESSERS.
„Cred că este o problemă nu doar de
calitate a căii de rulare, ci şi de faptul că
aceasta nu este dublată şi, în aceste
condiţii, trenurile de marfă trebuie să
aştepte ore bune prin diferite gări mai mici
pentru ca să treacă trenurile de călători. Din
acest motiv, deşi deţinem şi parcuri
logistice, clienţii noştri sunt în mare parte
din România, Republica Moldova şi Bulgaria,
pentru că nu putem să stocăm marfa care
vine din est sau nord pentru o a trimite în
Europa în timp util”, a adăugat Jeroen
Fabry.

îN PREZENT NU AVEM 
UN STUDIU DE MOBILITATE 
LA NIVEL NAţIONAL CARE 
Să VIZEZE TOATE fORMELE 
DE TRANSPORT, MODUL 
CUM SE CONECTEAZă 
şI Să ARATE CE AR TREBUI 
făCUT PE COMPONENTA 
DE INTERMOBILITATE

„Infrastructura rutieră face parte din
categoria infrastructurilor critice, pentru că
indiferent că discutam de transportul rutier,
naval, fluvial, feroviar și cel aerian, de
fiecare dată luăm în calcul un element
esențial: acest sector de activitate -
transport și cu toate ramurile care se
desprind din el, reprezintă activitatea care
leagă absolut tot. Transportul este esențial.
Fie că vorbim de pasageri, trebuie să luam
în calcul anumite elemente care lipsesc cu
desăvârșire, nu doar în România, ci și în
Europa”, a precizat Augustin Hagiu,
preşedintele Federaţiei Operatorilor Români
de Transport (FORT).
Totodată președintele FORT a subliniat

faptul că intermodalitatea lipseşte cu
desăvârşire în România, oferind câteva
exemple, unde am eșuat la acest capitol:
conectarea aeroportului Otopeni la
transportul rutier, lipsa unei conexiuni
directe cu autogara a gărilor importante,
lipsa intermodalității între Portul Constanța
și transportul județean. La toate aceste
lucruri se adaugă lipsa parcărilor și a
spațiilor de servicii și odihnă securitzate.

PENTRU ANUL 2022, ExISTă 
UN POTENţIAL fOARTE MARE 
DE DEZVOLTARE A ACTUALELOR
PLATfORME LOgISTICE 
şI INDUSTRIALE

În ultimii ani, situația pe piața logisitică și
industrială din România a înregistrat o
creștere puternică, anul trecut fiind livrate
proprietarilor spații a căror suprafață totală
s-a ridicat la un milion de metri pătrați
construiți, a spus Ştefan Rădeanu, director
al agenţiei cushman&Wakefield echinox.
De asemenea, el a apreciat că piața în acest
domeniu va continua evoluția pozitivă, mai
ales că au apărut și dezvoltatori autohtoni,
pe lângă cei internaționali: „Pentru anul
2022, există un potenţial foarte mare de
dezvoltare a actualelor platforme logistice şi
industriale, care se va ridica la 600.000
metri pătraţi ce vor fi construiţi, ceea ce va
duce la un total de 5,6 milioane metri pătrţi
de hale logistice şi industriale în România”.
De asemenea, directorul

Cushman&Wakefield Echinox a subliniat
faptul că anumite proiecte au fost pierdute
în România, acestea fiind realizate în cele
din urmă în Ungaria și Polonia, din cauza
neimplicării autorităților locale sau județene
din țara noastră.

COMPANIILE DE DISTRIBUţIE 
DIN ţARA NOASTRă RESIMT 
DIN PLIN ExPLOZIA PREţURILOR
DIN ENERgIE

Datorită exploziei prețurilor din sectorul
energetic, o parte dintre companiile de
distribuție riscă să intre în incapacitate de
plată, din această cauză societățile respective
solicită guvernului să ia măsuri.
„Statul trebuie să intervină deoarece actuala
criză afectează veniturile populaţiei şi business-
urile din România, care pot intra în
incapacitate de plată. Noi, companiile de
distribuţie, suntem aliniate cu întreaga
economie prin vocile reprezentanţilor
antreprenorilor şi solicităm de urgenţă
reglementări în sensul sprijinirii mediului de
afaceri”, a afirmat ovidiu Gheorghe,
preşedintele asociaţiei companiilor de
distribuţie de Bunuri din România (acdBR).
Președintele ACDBR a mai subliniat faptul că
accesarea fondurilor europene pentru
dezvoltarea afacerilor reprezintă obiectivul
principal, iar antreprenorii din distribuție
trebuie să aibă acces la o dezvoltare
economică prin intermediul granturilor
acordate din aceste fonduri.

Jeroen Fabry, Business unit manager CEE 
al companiei belgiene H. ESSERS

Ştefan Rădeanu, director al agenţiei
Cushman&Wakefield Echinox
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OUT Of OffICE fEST 2022
Sâmbătă, 18 iunie 2022, la Arenele Romane din București are loc prima ediție OUT OF OFFICE FEST.
Din line-up fac parte unele dintre cele mai iubite trupe de rock alternativ din România: 
COMA, The Mono Jacks, byron, Sarmalele Reci, E.M.I.L. și Rockabella.
OUT OF OFFICE FEST este o inițiativă a revistei de business Club Antreprenor și își propune să
reunească publicul iubitor de alternativ și antreprenorii români din toate domeniile de activitate. 

MULȚUMIM PARTENERILOR:

l camera de comerț și industrie a Municipiului București
l arggo 
l paradise tour
l enache ip partners
l enviro pack consult
l argo security

„antreprenorii reprezintă motorul dezvoltării economice în toate
statele civilizate. Dacă multinaționalele contribuie cel mai mult la
bugetul de stat, la cel al asigurărilor sociale și la bugetele locale,
imm-urile cu capital românesc sunt responsabile de soarta a peste
trei milioane de angajați. prin intermediul out of office feSt ne
dorim să contribuim la dezvoltarea unei culturi a antreprenorialului
în românia, să-i aducem laolaltă pe cei care pun umărul activ la
dezvoltarea mediului de afaceri românesc și să ne bucurăm de o
seară de muzică bună”, a subliniat Mircea Fica, Fondator & senior
editor, clubantreprenor.ro.

BILETE șI REgULI DE ACCESS

Biletele pentru festival sunt puse în vânzare în rețelele iabilet.ro și
ambilet.ro. 

Până pe 31 martie 2022, biletele au preț special early bird de 100 de lei.

Intrarea la eveniment se va face în baza regulamentului
organizatorului și include respectarea tuturor restricțiilor și ale
posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile centrale și
locale înainte de eveniment și în timpul desfășurării evenimentului.
Pentru a asigura sănătatea și siguranța participanților, a staffului și a
artiștilor, evenimentul se va desfășura cu respectarea măsurilor
legale locale impuse de autorități la data desfășurării evenimentului. 
Mai multe detalii privind regulamentul de acces vor fi comunicate în
zilele din apropierea evenimentului. 
Cumpărătorilor de bilet li se recomandă consultarea siteului oficial și
a platformelor social media OUT OF OFFICE FEST, precum și a
siteurilor și paginilor de social media ale platformelor de ticketing
partenere, înainte de participarea la eveniment. 

Mai multe informații despre ouF oF oFFice Fest sunt disponibile pe:
www.facebook.com/outofofficefest

www.clubantreprenor.ro






