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Despre investiții inteligente, WFH și luxul pe care ți-l permiți: 

ENVOGUE RESIDENCE
Accentele pieþei imobiliare din zona rezidenþialã 

din România s-au schimbat periodic. Construcþiile noi 
au venit în întâmpinarea potenþialilor clienþi cu noi 
tendinþe aduse din occident, cu amenajãri spectacu-
loase, cu designuri de la stilurile clasic ºi pânã la in-
dustrial, însã nimeni nu a putut preîntâmpina cerinþe-
le care pot surveni în urma… unei pandemii!

Puþini au fost dezvoltatorii care au pus accent pe 
spaþii generoase ºi compartimentãri extrem de bine 
gândite, astfel încât fiecare spaþiu al locuinþei sã poatã 
fi folosit, inclusiv balcoanele ºi terasele.

Am descoperit în Bucureºti un proiect rezidenþi-
al al cãror dezvoltatori s-au gândit la toate aceste 
amãnunte ºi au pus accent pe confortul, siguranþa ºi 
necesitãþile clienþilor mai presus de toate. Este vorba 
despre un ansamblu care se numãrã printre cele mai 
sigure din punct de vedere al securitãþii antiincendiu 
ºi antiseismice: EnVogue Residence.

Dezvoltatorul EnVogue 
Residence ºi-a propus încã de 
la demararea construcþiilor sã 
clãdeascã unul dintre cele mai 
sigure ansambluri rezidenþia-
le din Bucureºti, punând ac-
cent pe sistemele de siguranþã 
antiincendiu ºi desfumare, 
investind circa 17 milioane de 
euro pentru a se asigura cã au 
clãdit o construcþie de cea mai 
bunã calitate.

Apartamentele din EnVogue 
Residence au în mare mãsurã 
bucãtãrii închise, dormitoare 
luminoase cu vitraje mari ºi 
terase spaþioase, la preþuri ac-
cesibile, care se prefigureazã 
a fi soluþia idealã în timp de 
pandemie.

Atunci când tendinþele 
mediului de afaceri dicteazã 
WFH (work from home) ºi ai 
nevoie de spaþiu pentru a-þi 
amenaja biroul, în EnVogue 
Residence totul e simplu. Fie 
cã alegi o garsonierã, un apar-
tament cu 2 sau 3 camere, ai 
suficient spaþiu. Ai terasele 
mari în care îþi poþi amenaja propriul birou, dacã vrei 
sã îþi pãstrezi dormitoarele intacte. Sau le poþi trans-
forma în spaþii de relaxare sau… în salã de sport. Un 
lucru este cert, nu ai cum sã te plictiseºti sau sã rãmâi 
în panã de idei!

De menþionat este gradul sporit de confort ºi de 
siguranþã oferit de compartimentãrile interioare din 

cãrãmidã. Dacã marea majoritate a dezvoltatorilor 
opteazã pentru separarea camerelor prin rigips - o 
opþiune ieftinã ºi rapidã - dezvoltatorul EnVogue Resi-
dence nu a fãcut nici un rabat de la calitate. Camerele 
sunt delimitate prin ziduri din caramidã, care oferã o 
rezistenþã mult mai bunã a structurii, dar ºi un confort 
fonic sporit. Puteþi avea fãrã probleme douã telecon-
ferinþe simultan în camere alãturate, fãrã a deranja în 
niciun fel.

Cei mici au parte de spaþii de joacã generoase, 
echipate, în siguranþa completã a complexului - un 
avantaj de netãgãduit mai ales în aceastã perioadã în 
care vizitele în parc sunt dificile. Complexul va avea 
parte ºi de spaþii verzi amenajate, iar adulþii se vor bu-
cura din plin de centrul SPA din imediata apropiere, 
cu piscinã ºi salã fitness.

Securitatea ºi siguranþa sunt alte aspecte unde 
dezvoltatorul nu a fãcut rabat. Pe lângã investiþiile 
masive în securitatea antiincediu ºi antiseismicã, com-

plexul este echipat cu sistem de supraveghere video ºi 
acces securizat prin barierã.

Deloc de neglijat este faptul cã toate aparta-
mentele se vor preda complet finisate, materialele 
folosite urmând linia de calitate impusã de structurã. 
Apartamentele vor fi echipate cu centrale termice ºi 
calorifere Ferroli, obiecte sanitare Piastrelle, parchet 

trafic intens Classen, gresie ºi faianþã Bella Casa, uºi 
interioare Bella Casa, tâmplãrie Veka cu geam Tripan. 
În plus, cumpãrãtorii unui apartament în complex 
vor beneficia ºi de un discount de 10% pentru toate 
cumpãrãturile în cadrul magazinului Mobexpert Mi-
litari.

Cumpãrãtorii unui apartament în complexul  
EnVogue Residence nu vor duce lipsã nici de ma-
gazine esenþiale în imediata proximitate. Proiectul 
este prevãzut cu un spaþiu comercial în incintã, care 
urmeazã sã fie ocupat de unul din marile lanþuri de 
magazine alimentare din România. Ansamblul se aflã 
în ime diata apropiere a centrului comercial Militari  
Shopping Center, care reuneºte toate tipurile de ma-
gazine de care puteþi avea nevoie.

Un alt punct în favoarea complexului EnVogue 
Residence este grija pentru optimizarea costurilor 
de zi cu zi. Astfel, achiziþia unui apartament în acest 
complex reprezintã o bunã investiþie pe termen lung 

ºi datoritã economiilor consistente pe care le veþi face. 
Consumul tuturor utilitãþilor este individual, deci veþi 
plãti strict pentru ceea ce veþi consuma. De aseme-
nea, blocurile au o eficienþã termicã ridicatã, datoritã 
investiþiilor consistente în materiale de izolare de ul-
timã generaþie. Un aspect deloc de neglijat este lipsa 
unei taxe de mentenanþã, ceea ce este o raritate în 
cazul ansamblurilor noi de dimensiuni mari. 

EnVogue Residence reprezintã un proiect care 
trece testul timpului ºi care are cele mai mari ºanse 
sã depãºeascã orice crizã financiarã sau de sãnãtate. 
Calitatea construcþiei, siguranþa locatarilor, spaþiile 
generoase, proximitatea faþã de centrele comerciale, 
de mijloacele de transport ºi costurile accesibile ale 
unitãþilor locative contureazã unul dintre cele mai 
bune rapoarte calitate-preþ ale unui ansamblu re-
zidenþial din Bucureºþi. Pe scurt, am putea spune cã  
EnVogue Residence este LUXUL pe care þi-l permiþi.

Apartamentele EnVogue Residence înglobeazã 
facilitãþi care acoperã necesitãþile clienþilor atât ime-
diate, cât ºi pentru viitorul apropiat ºi îndepãrtat. 
Cuprind tot ceea ce o familie cautã: un cãmin cald, 
spaþios ºi sigur; ceea ce un corporatist cautã: spaþiu 
dedicat WFH; ceea ce un investitor cautã: un raport 
calitate-preþ excepþional ºi un randament ridicat.

Proiectul EnVogue Residence este situat în zona Mi-
litari, pe bulevardul Iuliu Maniu, o zonã aflatã în curs de 

dezvoltare ºi cu un potenþial 
imens ca investiþie pentru actua-
lii ºi viitorii proprietari de apar-
tamente. La 100 de m distanþã 
existã staþie STB, iar metroul 
este de asemenea la îndemanã.

EnVogue Residence este 
dezvoltat în 4 etape ºi cuprin-
de 484 de apartamente ºi 580 
de locuri de parcare.

Cele 484 de locuinþe cu-
prind garsoniere cu bucãtãrie 
închisã, studiouri cu 2 camere ºi 
bucãtãrie deschisã, apartamen-
te cu 2 ºi 3 camere cu bucãtãrie 
închisã; cu suprafeþe utile între 
35.30 mp – 85 mp ºi preþuri în-
tre 35.300 Euro ºi 82.900 Euro.

Peste 70% din imobilele 
din EnVogue Residence au 
fost deja contractate.

EnVogue Residence Iuliu 
Maniu este cel de-al cincilea 
proiect rezidenþial de an-
vergurã al dezvoltatorului, 
acesta având o experienþã de 
peste 7 ani în dezvoltarea de 

ansambluri rezidenþiale ºi îºi propune sã se extindã ºi 
în alte zone ale municipiului Bucureºti.

În plus, dezvoltatorii EnVogue Residence au în 
plan dezvoltarea în imediata apropiere a unui nou an-
samblu rezidential, cel de-al 6-lea proiect care va avea 
375 de apartamente ºi a unei clãdiri de birouri care va 
avea o suprafaþã de peste 10.000 mp.

Pentru mai multe detalii despre ansamblul Envogue Residence ºi ofertã, accesaþi site-ul Envogue Residence: www.envogueresidence.ro
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”Până când se încalcă reglementările europene și  
internaționale privind competența și recunoașterea 

laboratoarelor de etalonări?“
răspunde la întrebare, prof. univ. dr. ing. Fănel Iacobescu, preşedintele RENAR  
şi membru în Consiliul General al Confederaţiei Internaţionale a Măsurărilor 

Ce este RENAR?
RENAR este Organismul Naþional de Acreditare 

al României. Din punct de vedere juridic, RENAR este 
Asociaþia de Acreditare din România, persoanã juridicã 
de drept privat, non-profit, înfiinþatã prin Sentinþa Ci-
vilã 1966/1990, a Judecãtoriei Sectorului 1-Bucureºti. 
Asociaþia este recunoscutã ca organism naþional de 
acreditare în anul 1998 (fiind o cerinþã de aderare la 
UE) ºi, ulterior, în temeiul Ordonanþei Guvernului nr. 
23/2009 privind activitatea de acreditare a organisme-
lor de evaluare a conformitãþii.

 Începând cu 2008, acreditarea în UE a fost regle-
mentatã printr-un regulament specific, Regulamentul 
(CE) nr.765/2008. Acest regulament stabileºte cadrul 
general de acreditare, precum ºi principiile de operare 
ºi organizare a acesteia la nivel comunitar, astfel încât sã 
se asigure nivelul necesar de încredere în certificatele 
de conformitate emise de organismele acreditate. Astfel:

• fiecare stat membru recunoaºte oficial un sin-
gur organism naþional de acreditare, care desfãºoarã 
activitatea de acreditare ca activitate de autoritate 
publicã;

• organismul naþional de acreditare trebuie sã în-
deplineascã obligatoriu cerinþele ºi condiþiile stabilite 
de regulament;

• verificarea respectãrii acestor cerinþe este efec-
tuatã de organizaþia care coordoneazã activitatea de 
acreditare în Europa, EA-European Cooperation for Ac-
creditation, în cadrul evaluãrilor la nivel de omologi.

EA este o organizaþie cu statut juridic similar 
RENAR, recunoscutã de Comisia ºi Parlamentul UE. 
RENAR este membru fondator al EA. Dacã evaluãrile 
EA au un rezultat pozitiv, marcat prin semnarea Acor-
dului Multilateral EA-MLA, atât acreditãrile efectuate 
de organismul naþional de acreditare semnatar, cât ºi 
atestãrile emise de laboratoarele/organismele acredi-
tate de acesta trebuie sã fie recunoscute de autoritãþile 
statelor membre.

Care este activitatea RENAR?
Structura executivã a RENAR realizeazã activitatea 

de acreditare. Astfel, RENAR acrediteazã urmãtoarele 
organisme de evaluare a conformitãþii:

• laboratoarelor de  etalonare (ISO/IEC 17025)
• laboratoarelor de încercãri (ISO/IEC 17025)
• laboratoarelor  de analize medicale (ISO 15189)
• organismelor de inspecþie (ISO / IEC 17020)
• furnizorilor de încercãri de competenþã (ISO / 

IEC 17043)
• producãtorilor de materiale de referinþã (ISO / 

IEC 17034)
• organismelor de certificare a sistemelor de ma-

nagement (ISO/IEC 17021-1)
• organismelor de certificare  a produselor/ servi-

ciilor/ proceselor (ISO/IEC 17065111)
• organismelor de certificare  a persoanelor (ISO/

IEC 17024)

• organismelor de  verificare/ validare a emisiilor 
de gaze cu efect de serã (ISO 14065/ ISO/IEC 17029).

Sunt acoperite toate domeniile activitãþii econo-
mico-sociale. De asemenea, prin  acreditãrile RENAR, 
se asigurã implementarea celor peste 30 de directive 
ºi regulamente ale UE, obligatorii pentru statele mem-
bre. Este asiguratã, implicit, protecþia drepturilor ºi 
intereselor cetãþenilor.

Aþi vorbit despre semnarea a trei acorduri de 
recunoaºtere: EA-MLA, ILAC-MRA ºi, respectiv,  
IAF-MLA. Ce înseamnã aceste acorduri?
Similar EA la nivel european, la novel mondial, 

ILAC ºi IAF sunt cele douã organizaþii care coordoneazã 
activitatea organismelor naþionale de acreditare. Acor-
durile la care faceþi referire sunt semnate de organis-
mele naþionale de acreditare, dupã ce acestea au fost 
evaluate cã îndeplinesc toate cerinþele standardelor ºi 
politicilor privind acreditarea.

RENAR este semnatar al tuturor acestor acorduri 
multilaterale pentru toate domeniile posibile, menþi-
onate, de altfel, anterior. Toate certificatele emise de 
RENAR sau de organisme de evaluare a conformitãþii 
acreditate de RENAR sunt recunoscute în întreaga lume

De fapt, ce înseamnã  „acreditare“?
În România, aceastã noþiune este utilizatã în 

multe domenii, creând, deseori, confuzii. Definiþia 
acreditãrii este datã în Regulamentul (UE) nr. 765 
al Parlamentului ºi Consiliului UE. În aceastã ac-

cepþiune, acreditarea reprezintã o atestare, de cãtre 
un organism naþional de acreditare, a faptului cã un 
organism de evaluare a conformitãþii îndeplineºte 
cerinþele stabilite prin standarde armonizate ºi do-
cumente normative. Standardele armonizate sunt 
publicate în Jurnalul Oficial al UE. Acreditarea este 
un furnizor esenþial de încredere în prestaþia orga-
nismelor de evaluare a conformitãþii, reprezentând 
o atestare oficialã a imparþialitãþii ºi competenþei 
acestora de a efectua sarcini specifice de evaluare a 
conformitãþii. Acreditarea contribuie la înlãturarea 
barierelor din calea comerþului mondial, generate de 

proceduri diferite de evaluarea conformitãþii, spriji-
nind, decisiv, aplicarea Acordului Technical Barriers 
to Trade (TBT), al Organizaþiei Mondiale a Comerþului

De unde poate ºti un cetãþean dacã un anumit 
laborator este acreditat RENAR? 
 Lista organismelor acreditate, cu precizarea do-

meniilor lor de competenþã, este permanent actuali-
zatã pe site-ul RENAR, iar rapoartele ºi certificatele 
emise de organismele acreditate pot fi recunoscute 
prin marca naþionalã de acreditare, conþinând cuvân-
tul „RENAR“, însoþit de însemnele naþionale.

Ce trebuie sã facã un organism, pentru a obþine 
acreditarea într-un anumit domeniu?
 Primul pas pe care un Organism de Evaluare a 

Conformitãþii îl urmeazã pentru a iniþia procesul de 
acreditare este accesarea ºi studierea mapelor de 
documente informative, care se gãsesc pe site-ul RE-
NAR. Totodatã, el trebuie sã achiziþioneze standardul 
în conformitate cu care îºi desfãºoarã activitatea. 
Ulterior, organismul va depune dosarul cu documen-
tele solicitate de RENAR, pentru acreditarea iniþialã, 
pentru extindere sau reacreditare. Organismul va 
verifica, la data depunerii, dacã dosarul sãu conþine 
ultima ediþie a formularelor completate (în conformi-
tate cu mapele de documente informative). Dosarul 
se înregistreazã numai în situaþia în care acesta este 
complet. Aºadar, pe scurt ºi pe înþelesul tuturor, un 
laborator de etalonãri sau de încercãri, de exemplu, 

se prezintã la RENAR ºi solicitã acreditare. El trebuie 
sã îndeplineascã anumite cerinþe, care sunt destul de 
multe, de la cele de naturã tehnicã, pânã la cele legate 
de imparþialitate, ori conflicte de interese. Noi veri-
ficãm respectarea acestor cerinþe ºi abia apoi trecem 
la pasul urmãtor. Toate etapele unei acreditãri sunt 
enunþate pe site-ul RENAR. 

În viaþa de zi cu zi, tot auzim cã „laboratorul X“ 
este ATESTAT sã funcþioneze. Care este diferenþa 
între ATESTARE ºi ACREDITARE? 
 Vorbim despre atestarea, respectiv, acreditarea 

laboratoarelor de etalonãri. Atestarea laboratoarelor 
de etalonãri se efectueazã, astãzi, în România de BRML. 
Conform legii privind activitatea de metrologie, respec-
tiv, Ordonanþa nr. 20/1992, BRML exercitã, în numele 
statului, controlul metrologic legal al mijloacelor de 
mãsurare ºi mãsurãrilor. Prin Ordonanþa nr. 104/1999, 
etalonãrile nu mai reprezintã o modalitate de control 
metrologic al statului. Conform prevederilor Regula-
mentului (UE) nr. 765/2008, care stabileºte, în mod clar, 
cerinþele de acreditare ºi politica UE în acest domeniu:

• laboratoarele de etalonare sunt organisme de 
evaluare a conformitãþii;

• recunoaºterea etalonãrilor de cãtre autoritãþi-
le naþionale din UE se face pe baza acreditãrii labo-
ratoarelor de etalonare, conform standardului ISO/
IEC17025, de cãtre organismul naþional de acreditare 
al fiecãrui stat.;

• ISO/IEC17025 este standard armonizat, publi-
cat în Jurnalul Oficial al UE;

• atestarea îndeplinirii cerinþelor stabilite în stan-
dardele armonizate se realizeazã numai prin acredita-
rea de cãtre organismul naþional de acreditare;

• autoritãþile naþionale din statele membre trebu-
ie sã recunoascã:

• certificatele de acreditare emise de organismele 
naþionale de acreditare;

•  atestãrile (rapoarte de încercare, certificate de 
etalonare, etc) emise de organismele de evaluare a con-
formitãþii acreditate.

Totuºi, astãzi, BRML evalueazã laboratoare de eta-
lonãri, pe baza cerinþelor SR EN ISO/CEI 17025, elibe-
rând de peste 3 ori mai multe certificate de atestare, 
decât certificatele de acreditare (emise de RENAR) 
pentru astfel de laboratoare. Prin atestarea labora-
toarelor de etalonãri, pe baza cerinþelor standardului 
armonizat ISO 17025, pentru care nu are nicio com-
petenþã sau responsabilitate, încãlcând toate regle-
mentãrile de mai sus, BRML creeazã mari probleme la 
nivelul infrastructurii calitãþii în România. BRML des-
fãºoarã o activitate similarã acreditãrii, în România 
(situaþie unicã la nivel internaþional), încãlcând din 
nou prevederile Regulamentului (UE) nr. 765/2008, 
conform cãruia: „Sarcinile ºi responsabilitãþile orga-
nismului naþional de acreditare se disting clar de cele 
ale altor autoritãþi naþionale.“ De asemenea, „organis-
mele naþionale de acreditare nu intrã în concurenþã cu 
organismele de evaluare a conformitãþii“.

BRML este, în acelaºi timp, autoritate naþionalã 
(în domeniul m etrologiei) ºi organism de evaluare a 
conformitãþii, acreditat RENAR pentru laboratoare de 
etalonãri conform cerinþelor ISO 17025!

Mai mult, BRML induce în eroare celelalte au-
toritãþi, mediul de afaceri, cetãþenii care utilizeazã 
rezultatele unor mãsurãri ºi etalonãri nerecunoscu-
te. Rezultatele unor etalonãri incorecte influenþeazã 
corectitudinea încercãrilor, analizelor, rezultatele 
tuturor evaluãrilor efectuate prin mãsurare. Tarifele 
de etalonare practicate de laboratoarele atestate sunt 

Prof-univ. dr. ing. Fãnel Iacobescu este preºedintele RENAR din anul 2005. În perioada 2000/2019, a fost ºi 
director general al Biroului Român de Metrologie Legalã (BRML), dupã ce, timp de 10 ani (între 1990/2000) a 
fost director la Inspecþia Interjudeþeanã de Metrologie Craiova. Fãnel Iacobescu este ºi Doctor Honoris Causa 
al Universitãþii Tehnice Gh. Asachi-Iaºi, unde e conducãtor de doctorat. Semnatar al Documentului de poziþie 
din Memorandumul privind negocierile de aderare a României la Uniunea Europeanã,  prof-univ. dr. ing. Fãnel 
Iacobescu a fost distins cu Ordinul Naþional “Serviciul Credincios”, în grad de cavaler, pentru contribuþia 
personalã, deosebitã, la dezvoltarea metrologiei ºtiinþifice. Iatã de ce un interviu cu Fãnel Iacobescu este un 
eveniment de seamã!
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mult mai mici, decât tarifele stabilite, pe baze ºtiinþifi-
ce, de cãtre Institutul Naþional de Metrologie. Agenþii 
economici preferã atestarea BRML, acreditãrii RENAR, 
deoarece la evaluarea pentru atestare nu trebuie sã 
îndeplineascã toate cerinþele standardului ISO/IEC 
17025, respectiv, cerinþele politicilor ILAC, EA, RENAR, 
alte cerinþe (inclusiv tehnice) din reglementãri în do-
meniul acreditãrii.

 Deci, BRML ºi-a acreditat, la RENAR, propriile 
laboratoare de etalonare, dar atestã, fãrã nici o com-
petenþã, laboratoare de etalonãri private, care câºtigã 
toate contractele, datoritã tarifelor mult mai mici, în 
competiþie cu laboratoarele BRML. Prin aceastã ates-
tare, BRML creeazã ºi îºi creeazã concurenþã incorectã! 
Veniturile din activitatea de atestare ºi autorizare nu 
asigurã BRML nici cheltuielile cu personalul necesar 
desfãºurãrii acestor activitãþi. Laboratoarele de veri-
ficãri metrologice ºi etalonãri (acreditate RENAR) au o 
activitate tot mai redusã.

Deci, rãspunsul la întrebarea din titlul interviului 
îl poate da numai BRML. Eu v-am prezentat situaþia re-
alã ºi cadrul legal.

Se poate constata, din informaþiile publice, situ-
aþia în care a ajuns BRML:

• cea mai mare parte a controlului metrologic 
prin verificãri metrologice a fost delegatã, fãrã niciun 
fel de analizã privind necesitatea ºi oportunitatea unor 
agenþi economici; de la o excepþie prevãzutã de lege, 
s-a ajuns la regulã;

• în acelaºi timp, fãrã sã aibã suport legislativ, 
BRML atestã, aºa cum am precizat mai sus, fãrã compe-
tenþã, încãlcând reglementãri la nivel de lege, standar-
de, politici UE, ILAC, etc;

• fiind instituþie publicã care se autofinanþeazã 
(subvenþiile sunt neglijabile sau nu existã), activitãþile 
din care se obþin (în proporþie de peste 90%) venituri, 
sunt încredinþate altora (mã refer la verificãri metrolo-
gice ºi etalonãri). Este afectat grav bugetul BRML, filã a 
bugetului statului.

ªi, totuºi, care sunt motivele pentru care aþi 
fost schimbat din funcþia de director general al 
BRML?
Oficial, nu a existat nicio motivare. Prin mãsurile 

pe care le-am luat în ultimii ani (culminând cu modi-
ficarea procedurii de atestare a laboratoarelor de eta-
lonãri, prin care rezolvam problemele prezentate mai 
sus ºi asigurarea resurselor financiare ale BRML) blo-
cam activitatea celor care încercau sã „taie“ buletine 
de verificare metrologicã sau certificate de etalonare. 
Acesta este, de fapt, motivarea nescrisã,

Indiferent de culoarea politicã a guvernelor, am 
condus BRML la un nivel de prestigiu ºi recunoaºte-
re naþionalã ºi internaþionalã, timp de 19 ani. Dupã 
schimbarea mea, la BRML au fost, în 18 luni, 6 directori 
generali (câte unul pe trimestru!).

Este surprinzãtor acest „bumerang bugetar“, la o 
instituþie ce reprezintã – practic - ani buni de isto-
rie româneascã! 
Într-adevãr, o lungã istorie. Prima Lege a metrolo-

giei a fost promulgatã de Alexandru Ioan Cuza, în 1864. 
Vã daþi seama, în 1864... La momentul acela, România 
era una dintre cele mai moderne þãri din lume, pentru 
cã nevoia de unitãþi de mãsurã unitare, bine structurate 
ºi în interesul economiei mondiale, era necesarã numai 
pentru un stat dezvoltat. De altfel, am scris o carte - „Me-
trologia, etalon al civilizaþiilor“ - care a fost publicatã la 
aniversarea a 140 de ani de la prima aparitie a Legii me-
trologiei, în anul 2004. Este o lucrare apãrutã la Editura 
Academiei Române ºi are 1000 de trimiteri bibliografi-
ce! În aceastã carte, demonstrez cã, la baza etnogene-
zei limbii ºi a poporului român stã Sistemul de mãsuri 
geto-daco-pontic. Am demonstrat, astfel, continuitatea 
limbii ºi a poporului român, pe aceste meleaguri. Desco-
peririle arheologice din diverse culturi, din diverse epo-
ci, demonstreazã cã s-au pãstrat denumiri în limba ro-
mânã ale mãsurãrilor: palmã, cot ºi aºa mai departe!... ªi  
mai este un aspect, legat de mãsurãri - practic, nu existã 
cetãþean sau entitate care sã n-aibã treabã cu mãsurãri-
le! Când ne naºtem, suntem cântãriþi, iar când murim, 
suntem mãsuraþi. Între cele douã momente extreme 
sunt tot felul de mãsurãri, legate de sãnãtatea noastrã, 
de siguranþã, bunãstare, de absolut toate domeniile în 
care suntem implicaþi. Fãrã mãsurãri nu se pot realiza, 
nu se pot pune în practicã toate cerinþele referitoare 
atât la asigurarea calitãþii, cât ºi a condiþiilor corespun-
zãtoare de viaþã, pentru cetãþean. Reglementãrile euro-
pene vorbesc de „cetãþeanul Uniunii Europene“.

 În fiecare þarã sunt mai multe categorii de mã-
surãri: unele se aflã sub controlul organismului naþi-
onal de metrologie, aºadar, sub controlul statului. 
În România, mijloacele de mãsurare care se supun 
controlului statului sunt prevãzute în Lista oficialã a 
mijloacelor de mãsurare, publicatã în Monitorul Ofici-
al, partea întâi, sub semnãtura directorului general al 
Biroului Român de Metrologie Legalã. În fiecare þarã, 
sunt prevãzute anumite tipuri de mijloace de mãsura-
re. Acestea sunt echipamente, aparate care furnizeazã 
informaþii de mãsurare. Iar, în funcþie de organismul 
naþional de metrologie, o parte dintre aceste mijloace 
se aflã sub controlul metrologic al statului. Însã, ca sã 
fie sub acest control, pe lângã faptul cã trebuie sã fie 
în lista oficialã a mijloacelor de mãsurare, ele trebuie 
sã fie folosite ºi în mãsurãri de interes public. Cel mai 
banal ºi cunoscut exemplu este cântarul. Dacã este fo-
losit pentru a comercializa produse, e de interes public. 
Dacã-l foloseºti acasa, sã-þi dozezi ceva la bucatarie, nu 
mai e de interes public. 

Problematica corectitudinii exactitãþii, unifor-
mitãþii ºi recunoaºterii rezultatelor mãsurãrilor este 
foarte complexã. Aspectele privind legalitatea mijloa-
celor de mãsurare ºi mãsurãrilor sunt de competenþa 
BRML; se referã la un numãr restrâns de mijloace de 
mãsurare, aflate sub controlul statului, prin verificãri 
(delegate aproape în totalitate unor agenþi economici) 
prevãzute în Lista oficialã.

Toate celelalte mijloace de mãsurare, echipamen-
te cu funcþii de mãsurare din toate sferele activitãþilor 
economico-sociale, se etaloneazã.

Societatea Românã de Mãsurãri al cãrei preºedinte 
sunt, va efectua analize, studii, însoþite de propuneri ºi 
sesizãri,  pe care le va pune la dispoziþie autoritãþilor 
ºi cetãþenilor.

Vã mulþumesc pentru aceastã adevãratã lecþie de 
metrologie!... Revenind la RENAR, au mai apãrut 
domenii noi, pe care trebuie sã le acreditaþi?
Avem, permanent, în lucru, scheme noi de acre-

ditare, în domeniul reglementat (directive, regula-
mente UE, respectiv, legi, ordonanþe, reglementãri 
ale autoritãþilor la nivel naþional). Spre exemplu, 
avem în curs de elaborare scheme de acreditare în 
domeniile: securitate ciberneticã, accesibilitatea si-
te-urilor, protecþia datelor cu caracter personal, sem-
nãtura digitalã, certificarea dronelor.

Care sunt liniile directoare ale noii strategii a RE-
NAR, aprobatã în acest an?
Noua Strategie RENAR a fost aprobatã în Adunarea 

Generalã din 28 iulie. Printre noile orientãri strategice 
se aflã „Dezvoltarea continuã a unei expertize de valoa-
re, disponibilã ºi durabilã“, care stabileºte moduri efi-
ciente de comunicare cu organizaþiile competente care 
sã furnizeze expertiza necesarã desfãºurãrii procesului 
de acreditare, în toate domeniile pentru care RENAR 
ºi-a declarat competenþa. O altã linie directoare este 
„Extinderea domeniului de acreditare, adecvatã nevo-
ilor economiei, la nivel naþional“, deoarece activitatea 
RENAR se adapteazã nevoilor economiei româneºti ºi 
cerinþelor actorilor economici de pe piaþa internã. În 
plus, RENAR vine în întâmpinarea cerinþelor econo-
miei interne, prin dezvoltarea de noi domenii care sã 
asigure suportul pentru îndeplinirea cerinþelor legis-
laþiei Uniunii Europene în domeniul liberei circulaþii 
a produselor, protecþiei vieþii, sãnãtãþii ºi securitãþii 
persoanelor, protecþiei mediului ºi consumatorilor. 
Bineînþeles cã RENAR se va ocupa, în continuare ºi de 
„Dezvoltarea ºi menþinerea competenþei personalului, 
evaluatorilor, experþilor ºi comitetelor sale“,  prin in-
struiri specifice. Dar ºi de „Menþinerea imparþialitãþii ºi 
integritãþii“, la nivelul tuturor structurilor sale, prin re-
alizarea echilibrului între influenþele pãrþilor interesa-
te în acreditare, la nivelul Adunãrii Generale ºi a Con-
siliului Director, prin menþinerea unui sistem de vot 
care eliminã posibilitatea predominãrii vreunei pãrþi 
sau marginalizarea alteia, cât ºi prin stabilirea de poli-
tici ºi reguli, la nivelul executivului ºi al Consiliului de 
Acreditare. Mai sunt ºi alte orientãri strategice, care pot 
fi gãsite pe site-ul RENAR. Bineînþeles cã toate aceste 
puncte ale noii strategii sunt dezvoltate în linii strate-
gice specifice ºi adecvate îndeplinirii misiunii noastre. 
Nu în ultimul rând, RENAR îºi stabileºte instrumente 
eficiente, pentru asigurarea stabilitãþii financiare a or-
ganismului ºi pentru asigurarea resurselor financiare 
necesare dezvoltãrii continue. 

/ Daniel Neguþ
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Cum apreciaþi promulgarea actului normativ  
privind modificarea Legii Minelor?
Asociaþia Românã a Companiilor de Explorare ºi 

Producþie Petrolierã (ROPEPCA) considerã beneficã ºi ne-
cesarã promulgarea actului normativ pentru modificarea 
ºi completarea Legii Minelor, nr. 85/2003, motiv pentru 
care a si felicitat printr-un comunicat de presa toate pãrþile 
implicate, sesizând totodatã oportunitatea unui demers 
congruent pentru Legea Petrolului, nr. 238/2004.

Care sunt principalele modificãri care vã aduc 
satisfacþie?
Printre cele mai benefice modificãri, am subliniat 

avantajele incontestabile pentru comunitãþile locale, 
prin faptul cã 80% din redevenþa minierã obþinutã din 
activitãþi de exploatare a resurselor la suprafaþã ºi a 
apelor minerale carbogazoase sau necarbogazoase ur-
meazã sã se constituie ca venit la bugetul autoritãþilor 
locale. Considerãm cã o abordare similarã în regândi-
rea redevenþelor sectorului de petrol ºi gaze ar putea 
avantaja semnificativ bugetele locale, într-o perioadã 
în care va creºte nevoia ca oamenii sa simtã tot mai di-
rect avantajele desfãºurãrii acestei industrii, în comu-
nitãþile din care fac parte.

În al doilea rând, potrivit legii, Guvernul trebuie sã 
iniþieze un proiect de lege de modificare a Legii Minelor, 
pânã la data de 1 iulie 2021, pentru a modifica structura 
de organizare ºi funcþionare a Agenþiei Naþionale pen-
tru Resurse Minerale, în vederea schimbãrii statutului 
acesteia, din Agenþie, în Autoritate naþionalã de regle-
mentare în domeniul resurselor minerale ºi petrolului, 
conform Legii pentru modificarea ºi completarea Legii 
Minelor, nr. 85/2003. Modificarea structurii de organi-
zare ºi funcþionare a Agenþiei Naþionale pentru Resurse 
Minerale, în vederea schimbãrii statutului acesteia este 
pasul natural ºi corect în consolidarea reglementatoru-
lui acestui sector, marcând evoluþia sãnãtoasã de care se 
dovedeºte cã se poate bucura industria noastrã.  

În ce mãsurã aþi fost consultaþi, pentru elabora-
rea acestor modificãri?
ROPEPCA are un dialog bun cu autoritãþile roma-

ne încã de la înfiinþare, în 2012 ºi ne exprimãm încre-
derea cã acesta va fi ºi mai bun, în perioada urmãtoare, 
deoarece noi Bazat pe aceste modificãri aduse Legii 
Minelor, ne dorim sã începem o serie de consultãri, 
pentru amendarea în mod similar a Legii Petrolului, în 
primele luni ale anului viitor.

Cum vor afecta (pozitiv?) aceste modificãri com-
paniile de profil?
Din perspectiva noastrã, companiile de profil vor 

avea o cooperare mult mai bunã cu administraþiile locale. 
Astfel, atât companiile, cât ºi autoritãþile, vor avea un inte-
res comun pentru dezvoltarea durabilã a zonei. Compani-
ile vor putea aduce beneficii mult mai directe comunitãþi-
lor locale, cu trasabilitate mai clarã.  Este important de 
subliniat cã în multe din locurile unde noi, cei din sectorul 
de petrol ºi gaze, ne desfãºurãm activitatea, comunitãþile 
sunt defavorizate ºi nu beneficiazã de pe urma niciunei 
alte industrii. Pentru noi, sã avem posibilitatea sã contri-
buim direct la nevoile locale reprezintã un deziderat real, 
care ne ajutã ºi în activitatea economicã, dar ºi în modul 
în care ne îndeplinim responsabilitãþile sociale, pe care 
vrem sã le gestionãm cât mai eficient, pentru oameni.

La modul general, care apreciaþi cã va fi beneficiul 
modificãrilor, pentru economia româneascã?
În primul rând, economia româneascã va fi favori-

zatã de faptul cã investiþiile de capital sunt încurajate 
de aceste mãsuri. Se produce un efect de domino, care 
poate începe prin faptul cã veniturile urmeazã sã se dis-
tribuie mai echitabil. Momentan, taxele ºi redevenþele 
plãtite de firmele petroliere ajung integral la bugetul 
consolidat al Statului ºi nu existã vreo garanþie cã o 
parte dintre aceste contribuþii se vor ºi întoarce, real, 
în localitãþile sau mãcar judeþele, unde noi, operatorii 
de petrol ºi gaze, desfãºurãm activitãþi. În al doilea 
rând, aceste mãsuri pot stopa migraþia angajaþilor, 
prin pãstrarea ºi chiar creºterea locurilor de muncã, 

în zone unde actualmente potenþialul pe piaþa muncii 
este aproape inexistent. 

Ce alte mãsuri ar trebui sã ia viitorul guvern, 
pentru a veni în sprijinul companiilor din cadrul 
ROPEPCA?
Existã multe mãsuri despre care vrem sa discutãm, 

din ce în ce mai aplicat, cu viitorul Guvern, dar în acest 
moment voi pune accentul pe debirocratizare, prin 
digitalizare. Aceastã schimbare trebuie prioritizatã, 
pentru a nu determina deja un numãr îngrijorãtor de 
investitori sã îºi reevalueze activitatea din România ºi 
sã-ºi caute alte oportunitãþi de investiþie de capital, de 
exemplu, în þãri vecine, cum ar fi Bulgaria, Ucraina sau 
Turcia, care - recent - au adoptat o politicã de atragere 
a capitalului în domeniul de petrol ºi gaze. Accesul la 
terenuri ºi o abordare mai concretã în ceea ce priveº-
te dreptul de servitute, pentru a putea desfãºura acti-
vitãþi atât de prospecþiune, cât ºi de foraj sonde noi, ar 
fi un alt subiect pe care noi îl considerãm cã va trebui 
abordat de noul Guvern, în urmãtorul an.

Cum ar ajuta economia româneascã aceste noi 
mãsuri? 
Extrem de pe scurt, ar fi un „turn over” mai rapid. 

Luarea unei decizii de investiþie mai rapid, în cazul mul-
tor proiecte, ar ajuta enorm economia româneascã, prin 
simplul fapt al vitezei de injecþie a capitalului în econo-
mie ºi menþinerea unui cashflow pozitiv. Ciclul decizio-
nal se reduce ºi totul se poate miºca mai rapid, ceea ce 
înseamnã - în termeni concreþi - mai mulþi bani ajunºi 
mai repede în Bugetul Statului. Un exemplu foarte con-
cludent este dat de sãparea unei sonde în industria noas-
trã. Sãparea propriu zisã dureazã, în medie, 30-45 zile, 
dar întreg procesul de avizare ºi autorizare a „construcþi-
ei”, care include o multitudine de autoritãþi ale Statului, 
dureazã ºi peste un an de zile, timp în care mulþi para-
metri economici se pot schimba, care, la rândul lor, pot 
duce la o anulare a investiþiei planificate. În acest sens, 
considerãm cã ar trebui echilibrate puþin lucrurile, astfel 
încât economia româneascã sã beneficieze cât mai rapid 
de veniturile realizate din exploatarea acestor sonde. 

Cum vedeþi cadrul investiþional din România ºi ce 
ar trebui fãcut, pentru îmbunãtãþirea acestuia?
România îºi pierde din competitivitatea pe care o 

are în regiune, în raport cu þãrile vecine, pe an ce trece. 
Avem nevoie de mult mai multã deschidere în perioada 
urmãtoare ºi nu trebuie sã uitãm cã nu doar companiile 
sunt în competiþie pe piaþa de capital, ci ºi þãrile sunt 
în competiþie, pentru atragerea investitorilor. Sper ca 
mãcar în ultimul ceas sã putem sã ieºim din logica ne-
fericitã a „câinelui care nu pleacã de la mãcelãrie”, care 
din pãcate a mãcelãrit prea multe proiecte potenþiale.

Voi încheia prin sublinierea faptului cã ROPEPCA 
reitereazã faptul cã relansarea economiei, în perioada 
lãsatã în urmã de pandemia de coronavirus, poate fi 
atinsã numai prin stimularea investiþiilor majore. Ast-
fel, pentru a stimula investiþiile, legiferarea sectorului 
de petrol ºi gaze trebuie sã þinteascã spre optimizarea 
ºi eficientizarea modului în care aceastã industrie îºi 
desfãºoarã activitatea pe teritoriul României. 

/ Sorina Bruj

“Relansarea economiei, în perioada lãsatã în urmã 
de pandemia de coronavirus, poate fi atinsã numai 

prin stimularea investiþiilor majore”
subliniazã Spencer Coca, preşedintele Asociaţiei Române a Companiilor de Explorare  

şi Producţie Petrolierã, ROPEPCA
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spune Sorin Gheorghiu, director executiv SPINMEDIA.ro
Ca specialist în publicitate în panouri stradale, vã propun sã începem dia-
logul nostru cu câteva recomandãri - ce ar trebui sã conþinã (ºi în ce „canti-
tate”, ca sã spun aºa) un panou publicitar, astfel încât sã poatã sã ºi atragã 
atenþia ºoferilor, dar nici sã provoace accidente, iar omul de la volan sã aibã 
timp sã-l citeascã, în goana maºinii? 
Panourile stradale de tip backlit (dar nu numai acestea) au drept public-þintã 

nu doar ºoferii, ci ºi pietonii, astfel cã sunt potrivite ºi traficului pietonal. Ele sunt si-
tuate în zone dens populate, astfel încât informaþia furnizatã ajunge la foarte mulþi 
oameni, potenþiali clienþi. Cu privire la partea graficã a panoului ºi la conþinut (ma-
cheta graficã sau “vizualul”, cum spunem noi) este recomandat sã aibã informaþii 
cât mai relevante, dar succinte. Nu trebuie “sufocatã” suprafaþa  panoului cu multe 
cuvinte, pentru cã oricum nimeni sau aproape nimeni (nici mãcar pietonii) nu vor 
sta sã citeascã un adevãrat “roman” pe panou! Este unanim acceptatã ideea cã oa-
menii citesc, practic, în “diagonalã” un panou publicitar ºi îi acordã atenþie mai ales 
atunci când au puþin de citit. De asemenea, trebuie sã existe o imagine sugestivã pe 
panoul pblicitar, pentru cã se ºi spune cã “o fotografie face cât o mie de cuvinte”. 

Pe de altã parte, numãrul de panouri stradale închiriate pentru o campanie de 
publicitate este direct proporþionalã cu mãrimea firmei, dar ºi cu bugetul alocat de 
aceasta. Spre exemplu, o companie localã de mici dimensiuni poate închiria doar 
unul sau douã panouri stradale, poziþionate astfel încât sã direcþioneze publicul 
cãtre punctul sãu de lucru, ori cãtre zona în care firma are spaþii de vânzare, pentru 
a atrage clienþi. Tot astfel, existã companii de mãrime medie sau mare care pot în-
chiria panouri stradale doar pentru o ofertã specialã, pe termen limitat, ori pentru 
informarea publicã. Depinde de scopul campaniei de publicitate respective! 

Existã anumite domenii de activitate care se preteazã în mod deosebit la pu-
blicitate prin panouri stradale, ori altele la care nu funcþioneazã? 
Nu existã o asemenea diferenþiere a domeniilor de activitate - pentru unele, 

da; la altele, nu! Absolut orice companie care conºtientizeazã sau înþelege rolul 
publicitãþii în marketing, indiferent de domeniul în care activeazã,  poate utiliza 
acest canal de publicitate, în campaniile sale de promovare. Avantajul panourilor 
stradale (publicitatea outdoor, cum se mai spune) este cã o astfel de publicitate e 
activã non-stop, îmbinând mesajul campaniei publicitare, cu publicul-þintã! 

Care consideraþi cã ar fi raportul corect între cheltuielile de publicitate ºi 
cifra de afaceri a unei firme? 
Publicitatea nu este o cheltuialã! Publicitatea este o investiþie, care-ºi va arãta 

eficienþa în timp, în volumul vânzãrilor sau al comenzilor! Cheia succesului rezidã 
în alegerea publicului ºi a mesajelor potrivite. Ca o glumã (dar nu e glumã...), nu 
faci publicitate la undiþe, într-un sat de vânãtori, unde nu existã nici un lac! Reve-
nind la întrebarea dvs, departamentul de marketing (dacã existã) al oricãrei firme 
propune un buget pentru o campanie de publicitate, pentru a creºte încasãrile sau, 
mai bine zis, pentru a creºte profitul, pentru a vinde servicii sau produse mai efi-
cient. Nu existã un aºa-numit “raport corect”! Fiecare companie îºi alocã un buget 
de publicitate, în funcþie de mai multe variabile, care sunt specifice. Nu existã un 
algoritm “câºtigãtor”. Totul de discutã de la caz, la caz!

Cum se poate gestiona în mod corect acest mod de a face publicitate, în 
sensul alegerii locurilor în care sã fie amplasate panourile stradale, pentru 
o eficienþã maximã?
Canalul de publicitate reprezentat de panouri stradale, în special, dar ºi de pu-

blicitatea outdoor, în general, are drept scop principal creºterea notorietãþii unui 
brand, conºtientizare publicului cu privire la o ofertã specialã sau - pur ºi simplu 
- privind existenþa unui produs sau serviciu pe piaþã. La crearea reþelei de panouri 
stradale, prima ºi cea mai importantã condiþie, când se instaleazã un panou stra-
dal, este sã aibã vizibilitate maximã. A doua condiþie este sã fie instalat pe o arterã 
de interes sau cu trafic semnificativ auto ºi pietonal. În consecinþã, în proporþie de 
95%, panourile stradale au o vizibilitate foarte mare.

Consultanþii noºtri de vânzãri, de cele mai multe ori, recomandã panouri stra-
dale poziþionate într-o anumitã zonã, în funcþie de nevoia clientului. Spre exemplu, 
pot exista situaþii în care clientul se adreseazã unor anumite categorii ale populaþi-
ei -  nivel al veniturilor, apartenenþã socialã, educaþie etc.

Ca o continuare a întrebãrii anterioare, cum poate fi mãsuratã eficienþa aces-
tui tip de publicitate? 
Existã mãsurãtori destul de precise sau Indici Cheie de Performanþã (KPI). 

Dacã este vorba despre promovarea unui produs, de exemplu, se vede dacã a cres-
cut volumul vânzãrilor, dupã amplasarea anunþului publicitar. Dacã este vorba des-
pre promovarea unui site, se vede dupã numãrul accesãrilor ulterioare. Dacã este 
vorba despre un brand, se poate mãsura creºterea notorietãþii. Existã instrumente 
de verificare.

Ce efect a avut pandemia de coronavirus, în segmentul de piaþã publicitarã 
de care vã ocupaþi?
În aceastã perioadã, companiile ºi-au restrans bugetul de publicitate ºi au de-

venit mult mai atente la conceperea ºi scopul campaniilor de promovare. Totodatã,  
directorii de marketing se aflã permanent în cãutarea de canale de publicitate cât 
mai relevante ºi inovative. Însã, indiferent de condiþii, publicitatea outdoor a fost 
ºi rãmâne un vector media relevant. Important este, bineînþeles, mesajul ºi puterea 
lui de a câºtiga un public cât mai numeros!  

Cum poate veni SPIN MEDIA în sprijinul oamenilor de afaceri care doresc 
publicitate?
Întotdeauna, în materie de publicitate, discuþia cu clientul începe de la bugetul 

alocat de acesta. În funcþie de buget, creionãm o strategie de campanie. Bineînþeles 
cã le putem oferi clienþilor noºtri inclusiv bonusuri ºi discounturi. Apoi, stabilim 
împreunã numãrul panourilor publicitare, precum ºi locaþiile acestora, pentru a 
avea cel mai mare impact asupra clienþilor sau a potenþialilor clienþi ai companiei 
respective. De asemenea, putem consilia clienþii cu privire la conceperea ºi crearea 
mesajului publicitar, astfel încât întregul proces - de la idee ºi pânã la mesajul con-
cret - poate fi realizat de echipa noastrã. 

/ Dr. Marius Romaşcanu

Vrem să creăm 
valoare pe  

termen lung
Pandemia a pus lumina reflectoarelor pe abilitãþi-

le liderilor din câmpul de afaceri de a rãspunde la 
provocãrile conexe. Unii s-au împiedicat, iar alþii ºi-au 
creat oportunitãþi. 

Trãgând linie la final de an ºi privind retrospectiv, 
putem spune cã am reuºit sã gãsim reþeta care sã func-
þioneze, în 2020 ºi în viitor, pentru noi: Apulum 94 ºi 
Spin Media.

Pandemia ne-a scos din zona de confort, ne-a pro-
vocat minþile pentru a gãsi soluþii nu doar pentru a 
supravieþui ºi a ne continua activitatea, dar ºi pentru 
a încheia un an pe plus.

Au fost câþiva piloni care pe noi, Apulum 94 ºi  
Spin Media, ne-au ajutat sã creãm valoare într-un an 
instigator:  

1. Incluziune
Ne-am adunat forþele ºi împreunã cu colegii noºtri 

am început sã optimizãm procese, sã ne modernizãm, 
sã implementãm lucruri strãine pânã atunci de noi, 
practic sã îmbrãcãm haine noi. A fost anul care ne-a 
apropiat cel mai mult, ne-a învãþat sã comunicãm, de 
la cel mai mic la cel mai mare, cãtre un scop comun- 
soluþii care sã ne ajute reciproc în întreprinderea ºi 
înþelegerea unor noi mecanisme. 

Pentru noi, a devenit ºi mai evidentã puterea capi-
talului uman, numai prin capacitãþile, know-how-ul ºi 
determinarea echipei putem continua acest drum împre-
unã. Le suntem recunoscãtori cã au rãmas angrenaþi în 
hora aceasta, nu s-au dat bãtuþi ºi au continuat sã mun-
ceascã, respectând bineînþeles regulile impuse de stat. 

2. Empatie
Pe lângã presiunea financiarã existentã, am identi-

ficat ºi o mai mare tensiune venitã din plan emoþional, 
în colegi, între clienþi ºi, practic între relaþiile de busi-
ness. Aºa cã am fost mai îngãduitori, mai toleranþi, mai 
empatici unii cu alþii, am fost acolo când a fost nevoie, 
tocmai pentru cã vrem sã construim relaþii trainice. A 
existat o mai mare deschidere de a ne dezvãlui realita-
tea profesionalã ºi personalã, de-a ne valida temerile, 
fãrã ruºine, iar astfel sã ne susþinem unii pe alþii. 

3. Sinceritate
A fost o situaþie fãrã precedent, chiar dacã iniþial 

nu aveam rãspunsurile, am expus datele pe care le 
cunoaºtem ºi nu, am împãrtãºit cu optimism cã numai 
împreuna vom trece peste orice bariere. Sã conºtien-
tizãm cã toþi experimentãm aceleaºi trãiri, cã suntem 
împreunã în asta ºi sã ne comportãm într-un mod care 
încorporeazã aceastã atitudine, a fost cheia pentru noi.

4. Înglobarea tehnologiei 
În primul rând, am avut încã de la începutul mã-

surilor impuse un rãspuns iniþial pentru criza globala 
care se întrevedea, iar prin receptivitatea la tehnologie 
am reuºit sã rãmânem activi. Am fãcut multe schim-
bãri, spre optimizarea proceselor de rutinã, tocmai 
pentru a aduce clientul mai aproape de noi, virtual, 
dar ºi pentru o gestionare mai eficientã a timpului ºi 
o comunicare cat mai facilã ºi clarã între pãrþile impli-
cate. Obiceiuri vechi au cãzut, iar noi automatisme s-au 
format, doar aºa putem sã evoluam ºi creºte împreunã.

Noi, cei de la Apulum 94 ºi Spin Media am încercat 
sã ne folosim poziþia pentru a produce schimbare, pen-
tru a face afaceri într-un mod sustenabil, realizabil ºi 
viabil. Am beneficiat din însuºirea celor patru piloni în 
gândurile, obiceiurile ºi acþiunile noastre de zi cu zi, iar 
în felul acesta am reuºit sã facem performanþã. 

Am folosit înþelepciunea din surse multiple, pen-
tru a putea contura un viitor, o direcþie atât pentru 
anul 2020, cât ºi pentru anul 2021. Cu siguranþã am 
învãþat multe din acest an, lecþii pe care le vom purta 
cu noi ºi în 2021, le vom suplimenta sau modifica, în 
ideea de a continua acest proces de creare de valoare 
pe termen lung. 

/ Ana Maria Roşu

”Publicitatea nu este o cheltuială!  
Publicitatea este o investiţie“
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Pandemia ne-a schimbat pe toþi. 
A schimbat obiceiuri, a schimbat 
men  talitãþi, dar a modificat inclusiv 
pro  tocoale, proceduri ºi stiluri de 
lucru. Cum s-au manifestat aceste 
schimbãri de proceduri în domeniul 
imobiliar?
Þinând cont de situaþia creatã de 

aceastã pandemie putem spune cã inclu-
siv domeniul imobiliar a resimþit anumite 
modificãri. Unele dintre ele, chiar de bun 
augur. Sunt destul de multe lucruri schim-
bate, dar aici voi menþiona numai câteva 
dintre acestea. În primul rând, modalitãþile 
de lucru online sunt facile ºi uºor de utili-
zat de toþi cei implicaþi, fãrã a mai fi nevoie 
de deplasãri fizice sau de aºteptat la cozi. 
O mare parte a documentelor se eliberea-
zã doar în format electronic (ex: cadastre, 
extrase CF, certificate fiscale etc.). Dacã, 
pânã acum, depunerea ºi ridicarea docu-
mentelor se fãcea atât în prezenþa fizicã 
a persoanelor sau online, din ce în ce mai 
multe instituþii acceptã ca  modalitate de 
lucru exclusiv proceduri online. Contactul 
fizic este destul de redus ºi, pe bunã drepta-
te, ar trebui tot mai mult sã mergem pe di-
recþia simplificãrii ºi lucrului fãcut într-un 
mod cât mai optimizat. Pe de altã parte, 
restricþiile actuale ºi procedurile tot mai 
stricte necesare întâlnirilor fizice îngreu-
neazã ºi - pe alocuri - demotiveazã reacþia 
rapidã, în favoarea unei întâlniri imediate 
cu orice posibil client. Piaþa imobiliarã este 
împãrþitã între clienþi - fie ei vânzãtori sau 
cumpãrãtori - relaxaþi în ceea ce priveºte 
procesul de vizionare fizicã sau întâlniri 
repetate pentru procesul de vânzare ºi 
clienþi reticenþi, din acest punct de vedere. 
În acest sens, existã ºanse reale ca ºi dupã 
încheierea pandemiei anumite obiceiuri, 
mentalitãþi ºi stiluri de lucru sã rãmânã 
înrãdãcinate în modul de existenþã al oa-
menilor. 

Cum se poate desfãºura o vizionare, 
în deplinã siguranþã sanitarã?
Atunci când alegi sã intri în contact cu 

o mulþime de clienþi, nu cred cã mai existã 
„siguranþã deplinã”. Este clar cã lucrurile 
nu se pot opri aici, iar noi trebuie sã ne 
adaptãm ºi sã ne continuãm munca, în con-
diþiile actuale. Orice schimbare în modul 
de viaþã al fiecãrui om aduce un grad de 
disconfort, mai ales când situaþia îþi impu-
ne sã trãieºti într-un anumit fel, iar decizia 
nu-þi aparþine. Ca ºi modalitate de lucru, în 
primul rând se discutã mult mai multe de-
talii cu potenþialii clienþi, înainte de a sta-
bili o vizionare. Pânã acum - chiar dacã, din 
promovarea anunþului, a detaliilor ºi foto-
grafiilor, clienþii nu erau prea convinºi - to-
tuºi, ei mergeau sã vadã mai multe propri-
etãþi, în ideea cã poate le place ceea ce vãd, 
dincolo de ce au vãzut în fotografii. Acum, 
se face o selecþie mult mai atentã a potenþi-
alilor clienþi, li se solicitã sã aibã clarificate 
cât mai multe elemente necesare, în vede-
rea tranzacþiei (de exemplu: pre-aprobarea 
financiarã, studierea în detaliu a fiecãrei 
proprietãþi ce prezintã interes, sã întrebe 
tot ceea ce considerã relevant în procesul 
deciziei de achiziþie). Dacã lucrurile sunt 
clare ºi se stabileºte o vizionare, toate de-
mersurile se vor desfãºura respectând re-
comandãrile în vigoare, legate de igienã ºi 
distanþare fizicã. Unde este posibil, evitãm 
cât mai mult contactul între proprietari ºi 
potenþiali clienþi, cel puþin la prima întâlni-
re, unde scopul este doar vizionarea fizicã, 
nu ºi decizia de achiziþie finalã. 

În condiþiile în care photoshop-ul are 
multiple posibilitãþi de a modifica, 
ori de a îmbunãtãþi materialele fo-
tografice, câtã credibilitate mai au, 
acum, prezentãrile de fotografii cu 
imobilele oferite spre vânzare? Existã 
alternative credibile?

Sincer sã fiu, de ani buni de zile, fo-
tografiile nu mai reprezintã o modalitate 
exclusivã de promovare a proprietãþilor. 
Majoritatea proprietãþilor, în afara fotogra-
fiilor, sunt promovate cãtre posibilii clienþi 
prin diferite modalitãþi - filmãri clasice, 
filmãri VR 360, vizionãri în timp real, cu 
ajutorul unor platforme de socializare (Fa-
cebook, Instagram, Whatsapp, etc). Deci, 
existã factori de control, pentru a bloca 
ºi a descuraja modalitãþiile de lucru ºi de 
prezentare necredibile. În astfel de cazuri, 
se reflectã foarte mult atât seriozitatea bro-
kerilor imobiliari, cât ºi a proprietarilor de 
imobile. În fapt, prelucrarea exageratã a fo-
tografiilor ºi filmãrilor nu aduce ºanse mai 
mari de reusitã! Din contrã, se pot creea 
aºteptãri foarte mari, iar - ulterior, la vizio-
narea fizicã - clienþii vor fi dezamãgiþi. Din 
punctul meu de vedere, trebuie sã avem 
modalidãþi de expunere cât mai profesio-
nale, dar care sã reflecte realitatea, altfel, 
ne pierdem timpul reciproc. 

Noi, la Apulum 94, am implementat 
încã din luna ianuarie a acestui an prezen-
tarea proprietãþiilor cu ajutorul filmarilor 
VR 360. Acest tip de prezentare oferã po-
sibilitatea clienþilor la o vizionare virtualã 
cât mai în detaliu, având opþiuni multiple, 
în timpul rulãrii. 

Pandemia de COVID 19 a modificat 
cerinþele clienþilor, în materie de imo-
biliare? 
Privind în jurul nostru, putem observa 

o mulþime de schimbãri ale cerinþelor oa-
menilor - în general - ºi putem spune cã ºi 
cerinþele clienþilor în domeniul imobiliar au 
fost supuse acestor procese de schimbare, 
în sensul cã tot mai mulþi clienþi au devenit 
interesaþi de case “pe pãmânt”, cum se spu-
ne, în detrimentul apartamentelor. Totuºi, 
pentru cei mai puþin dispuºi la schimbãri 
majore, varianta de apartament la parter 
+ curte proprie, ori apartament cu terasã 
generoasã a însemnat o variantã potrivitã. 
Aceastã opþiune vine din dorinþa de a locui, 
în continuare, în zone cât mai urbanizate 

ºi cât mai apropiate de zonele centrale ale 
oraºului. Un procent considerabil al tran-
zacþiilor imobiliare din aceastã perioadã l-a 
constituit achiziþionarea de terenuri, pentru 
construirea locuinþelor proprii. Dincolo de 
confortul oferit de vieþuirea în zonele cu 
multiple facilitãþi (ºcoli, grãdiniþe, centre 
de afaceri, spitale, centre comerciale, acces 
facil la metrou, la mijloacele de transport în 
comun etc.) putem spune cã, pe neaºteptate 
ºi de necrezut în trecutul nu foarte îndepãr-
tat, ne-am trezit în situaþia în care sã nu pu-
tem beneficia de toate aceste beneficii. De 
aici au apãrut noile cerinþe în materie de 
imobiliare, care îºi vor continua transforma-
rea, în funcþie de cum se va desfãþura noua 
organizare a modului de viaþã, în ansamblu. 
Un lucru este cert - piaþa imobiliarã s-a adap-
tat întotdeauna oricãrei schimbãri, iar per-
soanele implicate au gãsit, de fiecare datã, 
soluþii de funcþionare. 

Ca o continuare a întrebãrii anteri-
oare, s-au produs ºi modificãri de 
preþuri (creºteri, pe unele segmente, 
scãderi, pe alte segmente), ca urmare 
a modificãrilor solicitãrilor venite din 
partea clienþilor? 
Ca pe orice piaþã de consum, unde 

lucrurile nu sunt predictibile, în mod cert 
anumite segmente au de câºtigat, iar altele 
au de pierdut. Aºa cã nici piaþa imobiliarã, 
în acest moment, nu face excepþie. Poate de 
necrezut pentru unii, lucrurile momentan 
nu stau atât de rãu, precum alte domenii 
de activitate! Putem spune cã, în aceastã 
perioadã, casele sunt la mare cãutare, ceea 
ce a dus la o creºtere a preþurilor acestora. 
Pe de altã parte, cu privire la piaþa imobi-
lelor vechi, încã de acum 4-5 ani, aceasta 
pierde teren, în faþa imobilelor noi, iar - în 
aceastã perioadã - decalajul a fost mai ac-
celerat. Prezenta situaþie de incertitudine 
a adus piaþa în punctul unde se fac, dacã 
putem spune aºa, corectãri ale decalajelor 
de preþuri, între imobile vechi, versus cele 
noi ºi imobile poziþionate în zone centrale, 
cu imobile poziþionate la periferie. 

O majorare a preþurilor o simþim ºi 
pe piaþa spaþiilor industriale. Nevoia tot 
mai mare de depozitare a produselor de 
consum, ce necesitã o distribuire cât mai 
rapidã cãtre populaþie, forþeazã producã-
torii ºi distribuitorii la extinderea spaþiilor 
actuale. Piaþa imobiliarã se aflã într-o dina-
micã ºi schimbare, ce poate aduce multiple 
beneficii pãrþilor implicate, dar nu este 
nici uºor de anticipat, nici din perspectiva 
direcþiei ºi nici din perspectiva intensitãþii.

Ce rol are, acum, programul „Noua 
casã” ºi ce modificãri ar trebui aduse, 
pentru a fi mai eficient? 
Dupã cum ºtim, Programul „Noua 

Casã” este continuarea precedentului pro-
gram, “Prima casã”. Dacã la începutul pro-
gramului „Prima Casã”, în anul 2009, mulþi 
jucãtori din piaþã nu aveau cunoºtinþe des-
pre cât de benefic va fi acest tip de finanþa-
re a creditelor imobiliare garantate de stat, 
de-a lungul timpului aceastã soluþie s-a 
dovedit o variantã bunã, pentru ca, apoi, 
continuarea acestui program sã devinã o 
necesitate. Chiar dacã mulþi nu asociazã 
legãtura, directã sau indirectã, a tranzacþii-
lor efectuate prin intermediul programului 
„Noua Casã”, cu restul tranzacþiilor imobili-
are, vã pot spune cã existã un plus adus pe 
piaþa imobiliarã, plus datorat fie direct, fie 
indirect, acestui program. Prin lansarea no-
ului program se doreºte un upgrade pentru 
satisfacerea noilor cerinþe din piaþã. Dacã 
ne uitãm în istoric, vedem cum a fost con-
ceput acest program ºi condiþionãrile lui ºi 
apoi cum a fost modificat de fiecare datã, 
în funcþie de cerinþele ºi dinamica pieþei. 
Chiar dacã fiecare bancã deþine programe 
de finanþare pentru achiziþii imobiliare, 
genul acesta de program -  garantat de stat 
- este binevenit ºi aduce susþinere ºi capi-
tal în piaþã. Trecând peste toate etapele de 
tranziþie ale acestui program, ne aflãm în 
punctul în care  majorarea plafonului ajun-
ge la 140.000 de euro, pentru achiziþia lo-
cuinþelor nu mai vechi de 5 ani. Prin aceas-
tã modificare s-a facilitat accesarea acestui 

program ºi de cãtre clienþii cu bugete mai 
mari, care pânã acum erau nevoiþi sã acce-
seze alte tipuri de credite. 

Ca ºi variantã de eficientizare, consi-
der beneficã o aprobare a programului pe 
o perioadã mai lungã (minimum 5 ani) ºi 
accesarea fondurilor fãrã perioade de în-
trerupere. Un alt aspect important de luat 
în calcul, þinând cont de majorarea destul 
de consistentã a sumei pentru achiziþia 
imobilelor noi, îl reprezintã eliminarea 
condiþionãrii de deþinere în proprietate a 
altui imobil mai mare de 50 mp sau, eventu-
al, a oricãrui tip de imobil. În afara faptului 
cã acest program se vrea în continuare a fi 
social, renunþarea la anumite condiþionãri 
nu cred cã v-a aduce un impact negativ. 

În Clasificarea Ocupaþiilor din Ro-
mânia, este cuprinsã ºi meseria de 
“agent imobiliar (broker imobiliar)”, 
care are codul 333.401. Simþiþi nevo-
ia unei recunoaºteri suplimentare a 
acestei meserii? În ce mod?
Compania Apulum 94 activeazã în 

acest domeniu de peste 26 de ani. Putem 
spune cã simþim nevoia de a contribui, 
într-o anumitã mãsurã, la implementarea 
unor soluþii de recunoaºtere a acestei me-
serii. În acest moment, ºtiu cã pe piaþa imo-
biliarã din România activeazã peste 3.500 
de agenþii imobiliare, un numãr deloc de 
neglijat. ªtiu cã existã o propunere legisla-
tivã (L145/2020), legatã de dispoziþii pen-
tru elaborarea unui mecanism de atestare 
ºi reatestare, propunere dedicatã agenþilor 
imobiliari. De multã vreme se discutã de 
aprobarea unei legi, care sã vinã atât în 
sprijinul brokerilor imobiliari, cât ºi al cli-
enþilor, fie ei vânzãtori sau cumpãrãtori. 
Þinând cont de faptul cã aceastã industrie 
este destul de dezvoltatã ºi are un istoric 
semnificativ, cu siguranþã ar fi necesar ca 
ºi acest domeniu - ca oricare altul, de altfel - 
sã fie reglementat ºi recunoscut la adevãra-
ta sa valoare pe piaþã.

/ Dr. Marius Romaşcanu

spune Dragoş Costache, director Apulum 94

”Ar trebui ca domeniul imobiliar să fie 
reglementat şi recunoscut la adevărata 

sa valoare pe piaţă!“
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Obiectivul prioritar al autoritãþilor în contextul crizei sani-
tare actuale este acela de a menþine un echilibru între protejarea 
sãnãtãþii populaþiei ºi funcþionarea sistemelor sociale la un nivel 
cât mai apropiat de normal. Închiderea instituþiilor de învãþãmânt 
reprezintã o mãsurã prin care este protejatã sãnãtatea elevilor ºi 
a cadrelor didactice iar mutarea activitãþii educaþionale în online 
face parte din mãsurile de „normalizare” a funcþionalitãþii sistemu-
lui. O situaþie de crizã, oricare ar fi natura acesteia, care impune 
renunþarea pentru o perioadã de timp la modelul tradiþional de 
desfãºurare a activitãþii didactice poate fi o oportunitate pentru 
un sistem de învãþãmânt sau, dimpotrivã, o problemã cu efecte 
negative pe termen scurt, mediu ºi lung. Deºi este dificil de stabilit 
cu exactitate unde se situeazã învãþãmântul din România pe inter-
valul oportunitate-eºec/problemã - în principal, din cauza faptului 
cã pandemia este încã în desfãºurare - datele statistice ne permit 
sã  identificãm o serie de probleme, de oportunitãþi, dar ºi posibile 
soluþii la probleme.

În contextul actual, pe termen scurt ºi mediu, învãþãmântul 
românesc trebuie sã facã faþã cel puþin urmãtoarelor provocãri:

• Asigurarea accesului tuturor elevilor ºi cadrelor didactice la 
e-learning;

• Integrarea ºcolarã a copiilor emigranþilor care au revenit în 
numãr mare în þarã;

ACCESUL LA TEHNOLOGIE
Învãþarea online sau e-learning-ul necesitã infrastructurã 

(existenþa echipamentelor IT) conþinut (transpunerea în formã 
electronicã a cunoºtinþelor care sã acopere tematica tuturor disci-
plinelor) ºi servicii (planuri de învãþãmânt ºi programe ºcolare, un 
management al cunoºtinþelor dobândite de elevi etc.). 

Tabel 1 Accesul la internet al populaþiei (%)

Salariat Lucrãtor pe cont propriu 
(inclusiv patron) ªomer Pensionar Altã persoanã inactivã  

(inclusiv elev/student)
Tip de  
gospodãrie

Gospodãrie cu copii 
dependenþi 63,5 13,3 1,5 17,3 4,4

Nivel de instruire al 
capului gospodãriei

Scãzut 13,0 18,3 1,3 60,2 7,2
Mediu 56,7 10,5 1,6 27,6 3,6

Superior 81,1 4,3 - 13,0 -

Mediul de rezidenþã
Urban 60,0 4,0 1,3 40,4 4,3
Rural 44,1 21,4 1,4 30,3 2,8

Sursa: Iagãr (coord.), 2019:35, https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/accesul_populatiei_la_tehnologia_informatiei_si_comunicatiilor_ 
romania_2019.pdf

Datele statistice (Tabel 1) evidenþiazã faptul cã, accesul la 
infrastructura digitalã al populaþiei este influenþat de nivelul 
resurselor financiare, de nivelul de educaþie ºi de mediul de 
rezidenþã. Altfel spus, inegalitãþile socio-economice ºi culturale 
întãresc diviziunea digitalã cu efecte negative asupra tinerei ge-
neraþii. 

Tabel 2 Dispozitive utilizate pentru acces la internet (%)
Telefon mobil sau smartphone Laptop Tabletã Alte dispozitive mobile

Nivel de instruire
Scãzut 97,4 24,9 14,5 3,4
Mediu 97,9 32,0 17,4 1,8
Superior 98,4 67,2 27,7 4,4
Statut ocupaþional
Salariat 98,9 42,6 20,7 2,4
Lucrãtor pe cont propriu (inclusiv patron) 96,9 22,6 13,9 -
ªomer 98,0 31,1 13,7 -
Pensionar 93,0 25,3 11,2 -
Elev/student 98,8 52,3 26,5 9,2
Mediu de rezidenþã
Urban 97,9 45,5 21,9 3,4
Rural 98,0 27,5 14,3 1,5

Sursa:Iagãr (coord.), 2019:37, https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/accesul_populatiei_la_tehnologia_informatiei_si_comunicatiilor_ 
romania_2019.pdf

Diferenþele socio-economice ºi culturale se reflectã ºi la ni-
vel de dispozitiv utilizat (Tabel 2): telefonul/smartphone-ul este 
prezent la majoritatea populaþiei însã laptop-ul sau tableta sunt 
mai frecvente în rândul celor din mediul urban, cu nivel înalt de 
educaþie ºi salariaþi. Personalul didactic s-a adaptat tipului de in-
frastructurã digitalã disponibilã la nivelul populaþiei: ºi înainte de 
declanºarea crizei sanitare, dar ºi în prezent, în relaþia cu elevii dar 
ºi cu pãrinþii acestora, cadrele didactice utilizeazã aplicaþii simple, 
accesibile pe telefon sau smartphone (WhatsApp sau Messenger 
-91%, apeluri telefonice - 83%). (ISE, 2020, http://www.ise.ro/
scoala-de-acasa/). Aceste aplicaþii sunt un sprijin, însã procesul de 
comunicare dintre elevi, pãrinþi ºi ºcoalã încurajeazã foarte puþin 
sau deloc învãþarea. 

E-learning-ul necesitã utilizarea de softuri educaþionale, de 
conþinut educaþional care sã acopere toate disciplinele ºcolare, sã fie 
accesibil online însã abia sub 10% dintre cadrele didactice utilizeazã 
astfel de resurse (ISE,2020, http://www.ise.ro/scoala-de-acasa/). 

În ceea ce priveºte managementul cunoºtinþelor însuºite 
de elevi prin e-learnig, actuala crizã relevã faptul cã, majo-
ritatea cadrelor didactice nu sunt în mãsurã sã acorde spri- 
jin personalizat elevilor cu nevoi speciale de învãþare (64%), 
sã monitorizeze ritmul învãþãrii (52%), sã furnizeze feedback 
(45%) sau explicaþii pentru înþelegerea conceptelor, relaþi-
ilor, fenomenelor (45%). (ISE, 2020:1, http://www.ise.ro/ 
scoala-de-acasa/) 

COMPETENÞE DIGITALE
Una dintre cele 8 competenþe-cheie (Recomandarea 2006/ 

962/EC, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=-
celex:32006H0962) se referã la competenþele digitale. În Româ-
nia, la nivelurile de bazã predarea acestui tip de competenþe este 
opþionalã. Abia la nivelul secundar superior ele devin obligatorii 
ºi sunt evaluate în cadrul examenului de bacalaureat. Învãþã-
mântul online depinde într-o foarte mare mãsurã de acest tip de 
competenþe. 

Calitatea deciziilor adoptate la nivel de sistem sunt testate toc-
mai în perioade de crizã. Potrivit raportului 2ndSurvey of Schools: 
ICT in Education (2019, https://ec.europa.eu/digital-single-mar-
ket/en/news/2nd-survey-schools-ict-education)elevii din România 
(ISCED 2 ºi 3) manifestã o încredere mai mare în toate domeniile 
de competenþã digitalã comparativ cu media UE, cu excepþia co-
municãrii ºi colaborãrii. În timp ce personalul didactic (ISCED 1) 
manifestã un nivel de încredere mai redusã în majoritatea dome-
niilor de competenþã digitalã în comparaþie cu media europeanã. 
Cadrele didatice de la nivelurile 2 ºi 3 manifestã o încredere puþin 
mai ridicatã în toate domeniile de competenþã digital comparative 
cu media UE.

INTEGRAREA ªCOLARÃ A COPIILOR MIGRANÞILOR 
Un prim efect al declanºãrii crizei actuale a fost întoarcerea 

în þarã a emigranþilor. O parte importantã dintre ei au fost însoþiþi 
de familie (avem în vedere în special, copiii) în timp ce alþii ºi-au 
întemeiat o familie în þara de destinaþie iar la întoarcere au adus ºi 
copiii. Dificultatea de a anticipa cum va evolua situaþia pe termen 

mediu ºi lung – câþi dintre migranþi vor rãmâne în þarã, câþi se vor 
întoarce în þãrile în care au locuit, lucrat pânã acum, câþi îºi vor lua 
familiile cu ei, câþi vor pleca dar fãrã copii etc. – impune autoritãþi-
lor centrale ºi locale din România elaborarea unor planuri, mãsuri 
de intervenþie în domeniul educaþional care sã vizeze aceastã cate-
gorie de populaþie ºcolarã. Principalele direcþii prin care integra-
rea ºcolarã a acestor copii poate fi realizatã vizeazã:

• Suport lingvistic acolo unde elevii au probleme cu utilizarea 
ºi înþelegerea limbii naþionale;

• Suport emoþional ºi psihologic pentru a facilita adaptarea ºi 
integrarea socialã;

• Implicarea pãrinþilor în acþiunile ºcolii ºi ale comunitãþii.
În funcþie de particularitãþile sistemului de învãþãmânt din care 

provin aceºti copii sau pentru cei care nu au frecventat ºcoala nici 
în þãrile de destinaþie autoritãþile trebuie sã se identifice modalitãþi 
personalizate de integrare (echivalarea studiilor, de exemplu).

/ Dr. Gabriela Neagu

Educaþia în România în pandemie

Digitalizarea în imobiliare. 
Păreri preconcepute  

versus tendințe
Anul 2020 a fost realmente o surprizã, plãcutã sau nu, prin care toate industriile au 

fost luate cu asalt, iar multe dintre ele au necesitat o reorganizare. Cuvântul care a stat cel 
mai des pe buzele tuturor, de la micul antreprenor ºi pânã la gigantul corporatist, a fost: 
digitalizarea!

Lumea imobiliarã, cãci Titirez.ro în aceasta se învârte de mai bine de 10 ani, a fost 
zguduitã din temelii de zvonuri, frici, preconcepþii, teorii ale conspiraþiei. 

O mare majoritate a celor care activeazã în industria imobiliarã au „îngheþat“ în starea 
de urgenþã, o mica parte din breasla lor mergând contra valului. S-a demonstrat mai apoi cã 
aceea micã parte a avut de câºtigat. Aici, digitalizarea a avut rolul cel mai important. Timpul 
a fost prietenul lor pentru a înþelege ce au de fãcut mai departe, ce trebuie sã construiascã, 
pentru ca business-ul lor sã creascã. Astfel, s-a pus accentul pe: rebranding, pe crearea sau 
îmbunãtãþirea website-urilor, pe folosirea unui CRM imobiliar ºi pe promovarea anunþuri-
lor, pornind de la titluri bine alese, la randãri, tururi virtuale, video 3D ºi pânã la poziþiile 
fruntaºe din listing-urile marilor portaluri imobiliare, printre care face parte ºi Titirez.ro.

„De ce sã investesc în digitalizare dacã totul e blocat, dacã nu vând nimic?“
Aceasta a fost sintagma principalã reiteratã de cãtre o bunã parte din jucãtorii din 

piaþa imobiliarã, pe tot decursul anului 2020. Un singur lucru ar fi de punctat: nu promo-
vezi corespunzãtor, nu ai rezultate! Nu eºti vizibil în portaluri imobiliare, nu ai propriul 
branding, nu ai website performant, nu foloseºti un CRM, adicã nu ai rezultate ºi pierzi 
timp. Nu îþi digitalizezi business-ul, nu faci performanþã. Este simplu!

Portalurile imobiliare, de exemplu Titirez.ro, au introdus toate aceste facilitãþi clienþi-
lor. De la randãri, video 3D, pânã la CRM imobiliar (ImobManager) ºi promovare online 
de calitate. Nu numai cã sunt inserate în portal, dar te ºi ajutã sã le realizezi prin propria 
agenþie de marketing, publicitate ºi PR – imoPR.

ªtiþi de ce? Pentru cã Titirez.ro s-a digitalizat ºi mai puternic în 2020, înþelegând ten-
dinþele pe termen scurt, mediu ºi lung în imobiliarele româneºti. Am venit în ajutorul parti-
cularilor, agenþiilor imobiliare ºi dezvoltatorilor rezidenþiali cu toate instrumentele online 
necesare pentru a înregistra reuºite ºi pentru a tranzacþiona fãrã impedimente, pandemice 
sau nu.

Cu peste 70.000 anunþuri imobiliare din toatã România, Titirez.ro se extinde cu pro-
pria reþea care cuprinde alte 15 site-uri imobiliare, pentru a promova ºi a da vizibilitate cât 
mai mare proprietãþilor în faþa potenþialilor clienþi.

/ Costina Petrescu, CEO Titirez.ro
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Camera de Comerþ ºi Industrie a Municipiului 
Bucu reºti (CCIB) a organizat pe 25 noiembrie 2020, 
online, ediþia a XXVII-a a TOPULUI FIRMELOR DIN 
BUCUREªTI, eveniment de referinþã pentru viaþa eco-
nomicã a Capitalei, chiar ºi în plinã crizã pandemicã ºi 
economicã.

„Poate mai mult ca niciodatã, avem nevoie de po-
veºti de succes, care trec dincolo de cifre ºi indicatori 
seci, fie cã e vorba despre afaceri de familie care au 
crescut organic, de idei care au prins viaþã în anii stu-
denþiei sau de proiecte considerate nebuneºti atunci 
când au fost expuse pentru prima datã. Toate ne dau 
putere sã mergem mai departe. Sã spunem: da, se poa-
te! Au mai fãcut-o ºi alþii! Pot ºi eu! Mai mult ca oricând, 
lumea afacerilor are nevoie de onestitate, în relaþiile cu 
concurenþii, clienþii, angajaþii ºi cu noi înºine, pentru 
cã în perioadele dificile nu au rezistat niciodatã forme-
le fãrã fond. Dumneavoastrã, laureaþii noºtri, sunteþi 
modele demne de urmat pentru cei care astãzi traver-
seazã momente grele!”, a declarat în deschidere dr. ing.  
Costicã T. Mustaþã, preºedintele Camerei bucureºtene, 
în deschiderea evenimentuilui.

„În acest an greu, de crizã sanitarã, viaþa econo-
micã merge înainte ºi felicit Camera de Comerþ ºi In-
dustrie a Municipiului Bucureºti cã a gãsit tãria de a-i fe-
licita pe premianþi. Felicitãri! De dumneavoastrã avem 
nevoie, de dumneavoastrã ºi de miile de antreprenori 
care sunt în spatele dumneavoastrã, care sã tragã eco-
nomia înainte”, a afirmat în mesajul transmis cu acest 
prilej ministrul economiei, energiei ºi mediului de afa-
ceri, Virgil Popescu.

„Vreau sã vã asigur cã prin activitatea pe care o 
desfãºurãm suntem cel mai important lobby-ist pen-
tru mediul de afaceri în faþa decidentului politic. Vrem 
sã vã asigurãm cã nu o sã vã dezamãgim, cã vom face 
cele mai mari eforturi pentru a veni în întâmpinarea 
dorinþelor dumneavoastrã. Vã doresc sã fiþi optimiºti 

ºi sã fiþi prudenþi, cred cã prudenþa e cel mai important 
lucru în aceastã perioadã, deºi câteodatã în business se 
spune cã cel mai mare risc e sã nu îþi iei niciun risc”, a 
subliniat preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie a 
României, Mihai Daraban, în mesajul transmis.

Laureaþii topului au fost stabiliþi conform unei me-
todologii severe ºi complexe, aprobatã ºi aplicatã uni-
tar, la nivelul întregului sistem cameral. În stabilirea 
clasamentelor finale au fost luaþi în calcul indicatori 
precum: cifra de afaceri netã, profitul din exploatare, 
rata profitului din exploatare, eficienþa utilizãrii resur-
selor umane ºi eficienþa utilizãrii capitalului angajat, 
calculaþi în baza a 16 elemente extrase din situaþiile 
financiare depuse de companii la Ministerul Finanþelor 
Publice ºi la Oficiul Naþional al Registrului Comerþului.

Potrivit metodologiei amintite, dintre cele 
134.059 firme cu sediul social în Capitalã, care au de-
pus bilanþul aferent anului 2019, au îndeplinit criterii-
le de eligibilitate 50.133 firme, adicã 37,4% din total. 
Dintre acestea, Camera bucureºteanã a premiat 7.267 
firme, adicã 14,5% din totalul firmelor considerate eli-
gibile ºi care reprezintã 5,4% din totalul firmelor care 
au depus bilanþul aferent anului trecut.

În ceea ce priveºte structura pe domenii de acti-
vitate, cele mai multe companii premiate de Camera 
bucureºteanã activeazã în domeniul serviciilor (2.529 
firme, 35% din total), fiind urmate de firmele din do-
meniul comerþului (2.003 de companii, 28% din total) 
ºi de cele cu profil industrial (1.505 firme, 21% din to-
tal). În clasamentul întocmit de Camera bucureºteanã, 
o pondere de 6% revine sectoarelor: construcþii (437 
companii laureate) ºi cercetare, dezvoltare ºi high-tech 
(respectiv 404 entitãþi premiate), turismului, 3% (249 
firme laureate), iar agriculturii, silviculturii ºi pescuitu-
lui, 2% (140 companii).

În vederea realizãrii unui clasament cât mai obiec-
tiv, în cadrul fiecãrei grupe sunt premiate companiile 
pe cinci clase de mãrime: întreprinderi foarte mari, 
mari, mijlocii, mici si microîntreprinderi. 

Cele 7.267 firme aflate în Top, cu 2% mai multe 
faþã de anul precedent, au realizat o cifra de afaceri 
cumulatã de 89,6 mld. euro, în creºtere cu 15,5% faþã 
de ediþia 2019 ºi un profit din exploatare în valoare 
de 8,1 mld euro, mai mare cu 10,7% comparativ cu 
cel consemnat anul trecut. În cadrul acestora lucreazã 
563.496 de salariaþi , în creºtere cu 4,1% faþã de ediþia 
precedentã.

Laureaþii fac parte din cea mai dinamicã ºi impor-
tantã comunitate de afaceri a þãrii. Cu o ratã a ºomaju-
lui de doar 1,24% faþã de 3,26% la nivel naþional, Capi-
tala concentreazã 22,4% din totalul firmelor active din 
România, aproximativ 21% din totalul salariaþilor þãrii, 

aproape 30% din suprafaþa de vânzare ºi din desface-
rile cu amãnuntul la nivel naþional, 18% din valoarea 
exporturilor româneºti ºi 31% din valoarea importuri-
lor realizate de România ºi circa 60% din activitatea de 
cercetare ºtiinþificã a þãrii. 

În Bucureºti activeazã 104 mii firme cu capital 
strãin (44% din totalul consemnat naþional), cu un ca-
pital social subscris cumulat de 25,1 mld. euro, respec-
tiv 54% din totalul capitalului social subscris la nivel 
naþional de societãþile cu participare strãinã la capital.

Pe lângã distincþiile acordate pentru rezultatele 
economice obþinute în anul 2019, în cadrul evenimen-
tului au fost decernate trofee de excelenþã companiilor 
care în ultimii cinci ani s-au clasat pe prima poziþie în 
competiþia elitelor, trofeul „George G. Assan”, compa-
niei Faur SA, pentru „Brandul românesc al anului” ºi 
trofeul „Ioan V. Socec” ziarului Bursa. 

De asemenea, au fost acordate o serie de trofee 
speciale: Bibliostar SRL (Librãria Mihai Eminescu), 
pentru promovarea culturii ºi educaþiei europene; East 
Electric SRL, pentru activitatea performantã desfãºu-
ratã de-a lungul a trei decenii în domeniul cercetãrii 
dezvoltãrii; Fiatest SRL, pentru prima companie româ-
neascã de consultanþã specializatã în managementul 
calitãþii ºi în educaþia adulþilor; Olimpic Internaþional 
Turism SRL, pentru excelenþã în organizarea de târ-
guri internaþionale ºi misiuni economice ºi companiei 
imobiliare Apulum 94 SRL, pentru profesionalism ºi 
capacitatea de a rezista ºi a se reinventa, în beneficiul 
clienþilor.

Evenimentul s-a încheiat cu un recital susþinut de 
Adrian Naidin, conducãtorul Orchestrei de camera a 
CCIB, înfiinþatã de curând la iniþiativa preºedintelui 
Secþiunii Servicii ºi vicepreºedinte al Camerei bucureº-
tene, Ion Hohan.

/ Cristina Şerbănescu

Peste 89,6 mld. euro, cifra de afaceri cumulatã a companiilor din 
Top Bucureºti, în creºtere cu 15,5% faþã de ediþia precedentã

Cu ajutorul a mii de români, Storia.ro a găsit un cuvânt românesc nou  
care să exprime starea de bine de acasă

UN NOU CUVÂNT ROMÂNESC CARE SÃ 
DESCRIE STAREA DE BINE DE ACASÃ

Cu ajutorul a mii de români, Storia.
ro a gãsit un cuvânt nou românesc care sã 
exprime starea de bine de acasã – biniºte 
a fost cuvântul preferat de români, cu 26% 
din voturi, fiind urmat de tyhne (21%) ºi 
ommi (18%). Noul cuvânt poate fi definit 
ca o stare sufleteascã pozitivã, lipsitã de 
zbucium, de frãmântãri. „Nu fãceam nimic 
ºi asta era tot ce era de fãcut. Eram acasã 
ºi era biniºte“. De asemenea, cuvântul se 
poate referi ºi la „calitatea unui moment 
sau a unui spaþiu de a inspira o liniºte 
aducãtoare de bine, un calm binefãcãtor. 
Creat din bine + liniºte. „Am intrat, am pri-
vit în jur, am zâmbit ºi m-am bucurat. Ce 
biniºte e la noi acasã!“.

DEMERSUL DE A GÃSI UN TERMEN CARE 
SÃ DESCRIE STAREA DE BINE DE ACASÃ

În urmã cu douã luni, Storia.ro a lan-
sat campania HYGGE la noi, asumându-ºi 
o misiune curajoasã ºi relevantã în con-
textul actual. Platforma de imobiliare ºi-a 
propus sã inventeze un cuvânt nou care sã 
exprime starea de bine de acasã, sã gãseas-
cã un echivalent pentru termenul danez 

HYGGE, care se referã la transformarea 
timpului petrecut acasã într-un timp de ca-
litate ºi o adevãratã sursã de fericire.

Demersul a început cu un studiu prin 
intermediul cãruia platforma de imobiliare 
ºi-a propus sã gãseascã o adaptare localã 
a termenului, sã afle cum aratã starea de 
bine de acasã pentru români ºi cum poate 
fi ea definitã, atât în ceea ce priveºte spaþiul 
exterior - cel fizic, cât ºi spaþiul interior - 
emoþional. Rezultatele studiului au fost sur-
sã de inspiraþie pentru doi scriitori care ºi-
au asumat misiunea de a inventa câte douã 
cuvinte definitorii pentru starea de bine de 
acasã. Pentru lista finalã de cuvinte, scriito-
rii au ales ºi câte o opþiune din partea celor 
care au participat la studiu – biniºte ºi lono.

„Relaþia oamenilor cu propria locu-
inþã a fost redefinitã în contextul actual, 
românii ºi-au redescoperit casele ºi au 
devenit mult mai atenþi la modul în care 
se simt acasã. Nevoia de a avea un termen 
nou care sã descrie starea de bine pe care 
o ai în interiorul locuinþei a venit natural, 
cu atât mai mult în aceste vremuri. Faptul 
cã românii au participat într-un numãr im-
presionant la studiu ºi s-au implicat activ 
cu idei creative pentru denumirea unui 
nou cuvânt ne-a demonstrat cã am intuit 

o nevoie pe care o aveam cu toþii. Cuvân-
tul câºtigãtor – biniºte – are potenþial, aºa 
cã ne dorim sã ducem mai departe cam-
pania“,  a declarat Mihai Sava (Strategy 
Director Real Estate Europe, OLX Group).

CUM ARATÃ LA ROMÂNI STAREA DE BINE 
DE ACASÃ

Aproape 10.000 de români au rãspuns 
la întrebãrile studiului despre starea de 
bine de acasã ºi au participat activ în deme-
rsul care a dus la apariþia cuvântului biniº-

te. Pentru majoritatea românilor (42%), 
prezenþa unei persoane contribuie mai 
mult decât orice altceva la starea de bine 
de acasã. În acelaºi timp, camera asociatã 
cel mai des cu liniºtea ºi relaxarea este dor-
mitorul (39%), apoi sufrageria 27%. Atunci 
când vine vorba de activitãþile de searã, cei 
mai mulþi dintre respondenþii studiului au 

declarat cã preferã sã petreacã timp cu fa-
milia (33%), iar când au fost întrebaþi care 
este bãutura care le însenineazã timpul 
petrecut acasã, cei mai mulþi dintre respon-
denþi au ales ceaiul (37%).

Încântarea de a fi acasã este asociatã 
cel mai des cu sunetul ploii la fereastrã 
(20%), iar pentru cei mai mulþi dintre 
români, argintiul este culoarea care con-
tribuie cel mai mult la aspectul primitor 
al casei. Starea de bine acasã mai poate 
fi datã ºi de materialul cel mai plãcut la 

atingere, iar românii au plasat bumbacul 
pe primul loc (27%).

De asemenea, momentele fãrã griji 
acasã sunt asociate ºi cu hainele con-
fortabile. Atunci când vine vorba de îm-
brãcãminte, românii preferã cel mai des 
hainele de casã (26%), urmate de pijama-
lele pereche (21%).

Studiul a fost realizat în parteneriat cu 
D&D Research prin chestionar online apli-
cat celor care au accesat hygge.storia.ro. 

Despre Storia.ro
Storia.ro este platforma de anunþuri 

dedicatã exclusiv sectorului imobiliar, lan-
satã de OLX. Cu peste 200.000 de anunþuri 
active, Storia.ro oferã cele mai multe 
anunþuri imobiliare din piaþã ºi are peste 
5 milioane de vizite lunar. Platforma se 
poate accesa atât de pe desktop, cât ºi din 
aplicaþiile mobile iOS ºi Android (Google 
Play Store ºi Huawei AppGallery). 

Despre D&D Research
D&D Research este o echipã formatã 

din psihologi ºi sociologi pasionaþi de 
analiza comportamentelor sociale ºi de 
aplicarea psihologiei în sfera de business. 
De peste 20 de ani, echipa D&D Research 
exploreazã motivaþiile consumatorilor 
români ºi aduce în proiecte o abordare ºti-
inþificã, susþinutã de expertiza pe care o au 
în psihanalizã, antropologie, comunicare ºi 
statisticã. Sloganul D&D Research este #Sci-
enceCool. SCIENCE - pentru cã sunt meto-
dici ºi „data is all we need“ ºi COOL - pentru 
cã obþin ºi interpreteaza aceste date prin 
tehnici ºi metode de cercetare inovatoare, 
„tailor-made“ pentru fiecare proiect.

/ Monica Dudău

Care a fost cuvântul cel mai votat de români pentru a exprima starea de bine de acasă
„Biniºte“ este cuvântul ales de români pentru a descrie ºi exprima starea de bine 
de acasã. Peste 13.000 de români au participat la vot pe hygge.storia.ro, unde au 
avut de ales dintre ºase opþiuni: biniºte, tyhne, ommi, zeneritate, primidor ºi lono.
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BUSINESS-ADVISER.RO

Mândru și norocos că lucrez în 
industria de jocuri de noroc!

Dragi cititori ai prestigioasei reviste 
economice Business Adviser,

Nu ºtiu cum sunteþi voi, dar eu, unul, 
sunt mândru cã lucrez în industria de jo-
curi de noroc ºi mã simt norocos cã activez 
în acest domeniu. De 11 ani sunt managing 
partner al revistei Casino Inside, publicaþie 
care oferã sprijinul sãu industriei de jocuri 
de noroc din România.  

De-a lungul vieþii am fost nevoit sã lu-
crez în media cu aproape toate domeniile 
care vã pot trece prin cap ºi vreau sã vã 
spun cã niciodatã nu m-am simþit aºa de 
confortabil cum mã simt printre oamenii 
cu care lucrez în industria de gambling. 
Desigur cã, sunt ºi excepþii, dar le pot trece 
cu vederea, pentru cã marea majoritate a 
oamenilor din aceastã industrie sunt niºte 
oameni deosebiþi!

Ideea acestei campanii, #mandrusino-
rocos,  ne-a venit de curând dupã ce blamul 
public (nemeritat) al acestei ramuri eco-
nomice a atins un nivel de fierbere pe 24 
noiembrie când domnul Preºedinte Iohan-
nis ne-a fãcut onoarea (o premierã pentru 
politica ultimilor 30 de ani) de a ne bãga în 
seamã ºi de a comenta cu rol negativ dome-
niul nostru, tratându-l cumva cu dispreþ, 
ºi trimiþându-ne cumva pe toþi aceia care 
lucrãm în aceastã zonã la baza societãþii 
româneºti, cumva mai jos de nivelul cu 
care era obiºnuiþi înainte de 1989. Desigur 
cunoaºteþi declaraþia din 24 noiembrie a.c., 
dar o puteþi reciti aici: „Sau un alt exemplu 
relevant: în timp ce românii ºi Guvernul se 
luptã cu pandemia ºi cu efectele economi-
ce ale acesteia, pesediºtii tot încearcã sã 
treacã scutiri de taxe pentru domenii cum 
este cel al cazinourilor ºi al jocurilor de no-
roc. Aºa acþioneazã în Parlament un partid 
nociv, care numai la beneficiul ºi la nevoile 
oamenilor nu se gândeºte! Ei bine, acest lu-
cru trebuie sã înceteze!“, a conchis Iohan-
nis.” (sursa www.DIGI24.ro). Nu a fost un 
moment demn de un preºedinte, aºa cã ne-
am vãzut nevoiþi sã reacþionãm. De aceea 
am rugat cititorii revistei Casino Inside sã 
intre pe site-ul nostru, www.casinoinside.
ro, ºi sã spunã de ce se simt ºi ei mândri cã 
lucreazã în aceastã breaslã. Impactul a fost 
imediat, zeci de oameni au povestit experi-
enþele lor frumoase trãite în aceastã lume a 
divertismentului.

Eu, de exemplu, aici, în acest domeniu 
al jocurilor de noroc, mi-am descoperit cel 
mai bun prieten care, întâmplãtor sau nu, 
îmi este ºi partener de afaceri, aici mi-am 
fãcut o grãmadã de prieteni, mi-am îmbo-
gãþit cunoºtinþele ºi am cãpãtat experienþã. 
În plus, am câºtigat o comunitate care se 
numeºte Casino Inside ºi iubesc toate pro-
dusele ºi evenimentele care graviteazã în 
jurul acestui brand vechi de 11 ani. ªi da, 
bineînþeles, am câºtigat bani care m-au 

ajutat sã duc o viaþã decentã ºi de care sunt 
mulþumit.

Aºadar vã pot spune sigur cã DA, SUNT 
MÂNDRU ªI NOROCOS CÃ LUCREZ ÎN IN-
DUSTRIA DE JOCURI DE NOROC!

PETIÞIA ONLINE: 
NU NE MAI ÎNCHIDEÞI! 

NU NOI RÃSPÂNDIM VIRUSUL!
În 20 noiembrie revista Casino Inside 

a depus o petiþie adresatã celor mai impor-
tante autoritãþi din þara noastrã prin care a 
dorit sã atragã atenþia asupra problemelor 
cu care se confruntã industria de jocuri de 
noroc. Doresc a menþiona cã locaþiile de jo-
curi de noroc au fost închise complet în pe-
rioada 17 Martie - 15 Iunie a.c. ºi apoi dupã 
data de 7 octombrie, treptat, sub dictatura 
ratei de incidenþã a cazurilor de coronavi-
rus la 1000 de locuitori, ce dacã depãºeºte 
3/1000 eºti închis, s-a ajuns ca mare parte 
a sãlilor de jocuri de noroc, agenþii de pa-
riuri ºi cazinouri live sã fie închise în toatã 
þara. Pentru a rãspunde la aceste acþiuni ºi 
pentru a atrage atenþia asupra dezastrului 
economic în care va fi aruncatã industria 
noastrã, revista Casino Inside a lansat Pe-
tiþia online: NU ne mai închideþi! NU noi 
rãspândim virusul! 

Pe 20 noiembrie aceasta a ajuns la de-
cidenþii politici. Am fost în ordine la Guvern 
unde am lãsat Petiþia la Secretariatul Gene-
ral al Guvernului ºi la Cancelaria Primului 
Ministru, apoi ne-am deplasat la Ministerul 
Muncii ºi Protecþiei Sociale unde am plasat 
documentul în atenþia doamnei Ministru, 
Violeta Alexandru, dupã care am ajuns la 
Ministerul Finanþelor pentru a înmâna pe-
tiþia domnului Ministru, Florin Cîþu, apoi 
am mers la Parlament unde am depus do-
cumentul în atenþia domnului Marcel Cio-
lacu - Preºedintele Camerei Deputaþilor ºi 
la Senat în atenþia domnului Preºedinte al 
Senatului, Robert Cazanciuc. Finalmente 
am mers la Cotroceni ºi am lãsat Petiþia la 
domnul Preºedinte Klaus Iohannis.

„Petiþia NU ne mai închideþi! NU noi 
rãspândim virusul! a reprezentat un strigãt 
de disperare din partea oamenilor care lu-
creazã în industria jocurilor de noroc din 
România, dar ºi a celor care sunt afectaþi 
indirect de închiderea activitãþii în acest 
domeniu. Cei 2187 de semnatari ai acestei 
petiþii sunt reprezentanþii celor 45.000 de 
angajaþi care lucreazã în acest sector ºi a 
altor zeci de mii care lucreazã în domenii 
conexe industriei noastre. 

Aceastã acþiune ºi-a propus sã atragã 
atenþia autoritãþilor cã articolul 41 din 

Constituþia României trebuie sã fie respec-
tat. Oamenii care lucreazã în aceastã indus-
trie au nevoie de locuri de muncã, vor sã 
munceascã în condiþiile respectãrii reguli-
lor sanitare impuse de autoritãþi. Am rugat 
autoritãþile sã alinieze mãsurile restrictive 
cu gradul de risc real din locaþiile de jocuri 
de noroc.

Desigur, sãnãtatea noastrã ºi a famili-
ei noastre este tot ce conteazã ºi de aceea 
aceasta trebuie sã fie o prioritate, însã vã 
rog sã reþineþi imaginea de ansamblu, în-
chiderea activitãþilor economice în mod 
discreþionar, din pix, fãrã a avea un argu-
ment care sã priveascã în mod direct indus-
tria noastrã nu poate ºi nu trebuie sã fie 
o soluþie, pentru cã trebuie sã vã spunem 
cã în rapoartele sale sãptãmânale Centrul 
Naþional de Supraveghere ºi Control al 
Bolilor nu a identificat nici mãcar un caz în 
cadrul domeniului jocurilor de noroc! NU 
EXISTÃ nici mãcar un caz de identificare a 
vreunui caz de covid19 care sa aibã legã-
turã cu industria noastrã. De asemenea, 
autoritãþile medicale (Direcþiile de Sãnãta-
te Publicã) au admis în toate discuþiile 
purtate cu industria de jocuri de noroc cã 
sãlile de jocuri de noroc reprezintã cel mai 
scãzut risc epidemiologic din toate acti-
vitãþile care se desfãºoarã în spaþii închise. 

O altã dovadã a faptului cã noi am respectat 
toate regulile stau nenumãratele verificãri 
care au fost fãcute pe tema covid de cãtre 
instituþiile abilitate sã o facã în sãlile de 
jocuri de noroc ºi care s-au soldat cu ZERO 
AMENZI.

În plus, pentru a redeschide la 15 iunie 
a.c. industria de jocuri de noroc a investit 
în relocarea aparatelor, crearea de separa-
toare de plexiglas, dotarea cu mãºti, dezin-
fectanþi ºi substanþe necesare respectãrii 
regulilor, materiale pentru informarea 
participanþilor la joc, cât ºi termometrizare 
la intrare. Fiecare aparat s-a igienizat dupã 
fiecare utilizare. Au fost fãcute eforturi 
umane si financiare fãrã precedent ºi cu 
toate acestea domeniul a fost închis.

În acest moment industria noastrã 
este practic în colaps. O parte din oameni 
stau acasã pe ºomaj tehnic de 950 lei. ªi vã 
rog sã faceþi un exerciþiu de imaginaþie ca 
sã vedeþi cât timp puteþi rezista cu aceºti 
bani…Iar o parte însemnatã din resursa 
umanã a plecat din acest domeniu, cãutân-
du-ºi viitorul în alte domeni, ºi asta dupã 
ce companiile din industria de gambling au 
investit resurse serioase în aceºti oameni. 

INDUSTRIA DE JOCURI DE NOROC SE 
ÎNDREAPTÃ RAPID SPRE FALIMENT
Locaþiile din cadrul industriei de jo-

curi de noroc au cel mai mic risc epidemi-
ologic ºi genereazã cele mai mari venituri 
la buget!

Din punct de vedere financiar, închi-
derea sãlilor de jocuri de noroc va avea 
repercusiuni majore asupra bugetului de 
stat. În momentul în care suntem lãsaþi sã 
funcþionãm, sãlile de jocuri genereazã taxe 
ºi impozite zilnice de 2 milioane de euro 
pe zi. Industria jocurilor de noroc  asigurã 
45.000 de locuri de muncã ºi este un im-
portant plãtitor de salarii, taxe ºi impozite, 
cu taxe directe ºi indirecte de 600 milioane 
euro plãtite anual la bugetul de stat ºi un 
grad de colectare de peste 99%. Nu mai 
vorbesc ºi de aspectul cã noi suntem singu-
rul domeniu din þarã care plãteºte anumi-
te taxe specifice cu 3 luni în avans fãrã ca 
operatorul de jocuri de noroc sã ºtie dacã 
îºi recupereazã sau nu banii! Voi reveni 
asupra acestui aspect al multiplelor taxe ºi 
impozite plãtite de industria de jocuri de 
noroc din România ºi rolul nostru esenþial 
în combaterea spãlãrii banilor în viitorul 
meu articol.

Pânã atunci vã urez din toatã inima ºi 
din partea restului echipei Casino Inside 
un cãlduros La Mulþi Ani! Crãciun Fericit! 
ªi un An Nou cu mult mai bun decât a fost 
acesta!

/ Dan Bernovici, 
Managing Partner Casino Inside
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Se discutã foarte 
mult la nivelul anilor 
electorali despre partici-

parea tinerilor la diversele tipuri de scrutinuri, despre 
apetitul democratic al acestora, despre capacitatea de 
a interpreta ºi mai ales de a reacþiona în raport cu me-
sajul politic, efemer ºi el, precum tot spectacolul politic 
de altfel. În aceastã paradigmã a participãrii poate cã 
nu stricã o trecere în revistã a unor aspecte care leagã 
interpretarea jocului democratic de sociologia politicã 
mai mult decât de politica pe care o percepem la nive-
lul confruntãrii mai multor blocuri ideologice. Aºadar, 
din dorinþa de a aºeza lucrurile într-o matcã atrãgãtoa-
re pentru cititor, vom spune de la început cã, interesul 
faþã de politicã ºi ataºamentul partinic reprezintã o arie 
importantã de studiu în cadrul sociologiei politice, dar 
ºi a diverselor ºi multiplelor abordãri culturale prezen-
te în societatea europeanã. Societãþile actuale, dinami-
ce, imprevizibile sub aspectul dorinþei de schimbare 
permanentã a raportului dintre individ ºi entitãþile 
politice care i se adreseazã sub diverse forme, se anco-
reazã totuºi în studii capabile sã explice interesul faþã 
de procesele democratice, precum scrutinurile electo-
rale. Sigur cã, civismul privit în sensul larg al termenu-
lui subscrie într-o oarecare mãsurã ºi participarea de 
naturã politicã, dar nu trebuie neapãrat sã înþelegem 
prin aceasta cã neparticiparea în cadrul unui scrutin 
electoral înseamnã în mod automat lipsã de civism, 
resorturile participãrii la vot fiind mult mai complexe 
din punct de vedere psihologic ºi trebuie analizate în 
context. Faptul cã, în general în spaþiul public ne rapor-
tãm exclusiv la cifrele pe care le vedem în legãturã cu 
participarea, nu înseamnã cã aceastã arie de interes a 
societãþii nu are multiple faþete. La nivelul preocupãrii 
unei societãþi conºtiente de momentul istoric pe care 
îl strãbatem, cultura democraticã ºi complexitatea 
manifestãrii sale ocupã un rol central, mecanismele 
care influenþeazã dezvoltarea acestui tip de culturã 
fundamentalã pentru societatea contemporanã fiind 
surprinzãtoare prin varietatea ºi variabilitatea con-
structelor ideologice care stau la baza formãrii lor. 

Fie cã vorbim despre încrederea în instituþii sau 
despre gradul de participare, ne regãsim în situaþia 

de a fundamenta un raport explicativ între afinitatea 
faþã de un partid politic sau altul, faþã de o platformã 
politicã sau alta ºi gradul de ataºament faþã de aces-
tea pe o perioadã mai lungã de timp. Relaþionarea cu 
societatea, cu lumea înconjurãtoare, cu rigorile unor 
constructe societale globalizate este de fapt un pro-
ces de sorginte politic. Sigur cã, întotdeauna, acest 
tip de demers, acest tip de dezbatere aprofundatã  
are la bazã nevoia clarificãrii unor aspecte ontolo-
gice respectiv a consistenþei dispoziþionale a intere-
sului faþã de politicã ºi a ataºamentului partinic în 
interiorul proceselor electorale, în timpul campanii-
lor electorale, dar ºi în afara lor acolo unde influenþa 
factorilor de tip ideologic funcþioneazã diferit ºi mai 
ales în raport cu stadiul de dezvoltare al societãþilor 
respective sau cu organizarea constituþionalã a unui 
stat la un moment dat.

De ce însã ar trebui sã ne intereseze în acest mo-
ment care este gradul de interes faþã de politicã sau 
cum se manifestã la un moment dat ataºamentul par-
tinic? Rãspunsul este, pe cât de simplu, pe atât de an-
gajant la nivel conceptual ºi nu numai. Socializarea po-
liticã, raportul dintre familie ºi societate la acest nivel, 
modul în care înþelegem sã transferãm modele valori-
ce, tipare comportamentale, raþionamente culturale de 
fapt, creioneazã o societate globalã în care participarea 
ºi încrederea în democraþie pãstreazã un mediu socie-
tal deschis, dar riguros sub aspectul destinului colectiv.

În mod cert la nivelul societãþilor europene, existã 
un trend descendent cu privire la participarea cetãþe-
nilor cu ocazia diverselor scrutinuri electorale, procen-
tul mai ridicat de participare în cazul alegerilor locale 
fiind într-o oarecare mãsurã explicat de interacþiunea 
mai pronunþatã a indivizilor cu necesitatea rezolvãrii 
unor probleme punctuale pentru comunitate cum ar fi 
cele legate de taxele ºi impozitele locale, proiectele de 
infrastructurã, reþeaua de ºcoli ºi grãdiniþe etc. În ceea 
ce priveºte generaþiile tinere gândiþi-vã cã de foarte 
multe ori efectul de vârstã este explicativ într-o mãsurã 
considerabilã ºi nu neapãrat cel de generaþie. Evident, 
avem nevoie de rãbdare pentru a vedea modul în care 
se aºeazã societatea globalã dupã aceastã perioadã, o 
perioadã care schimbã definitiv modul în care privim 

jocul politic în ansamblul sãu.
Importanþa partizanatului pentru studiile elec-

torale este evidentã, în sensul în care apropierea 
sau distanþa individului faþã de un partid politic îi 
direcþioneazã acestuia intenþia de vot ºi ulterior vo-
tul în sine. De identificarea partinicã se leagã com-
portamentul electoral al indivizilor, cu menþiunea 
necesarã cã aceasta nu poate fi privitã întotdeauna 
ca un predictor absolut al deciziei de vot, un eveni-
ment electoral sau schimbarea liderilor unui partid 
la un anumit moment putând sã schimbe decizia de 
a sprijini prin vot un anume partid. Dincolo însã de 
contextualizarea opþiunilor de vot care pot sã aparã 
la diferite momente istorice, tendinþa generalã a 
alegãtorilor este aceea de a se întoarce la partidul 
respectiv pe baza afinitãþii iniþiale.

Din punctul de vedere al realitãþii electorale, al 
plasãrii axiologice de tip stânga-dreapta al indivizilor, 
lucrurile sunt mult mai nuanþate decât în teoriile cla-
sice care fundamenteazã explicativ raportarea ideo-
logicã a indivizilor pe eºicherul politic. În fapt, terme-
nii de stânga ºi dreapta nu sunt întotdeauna folosiþi 
de cãtre alegãtori în sensul perceperii unui spaþiu ex-
clusiv ideologic, ci mai degrabã din nevoia de a se ra-
porta la un complex politic în care agregarea ideilor 
se face într-un proces mult mai dinamic decât poate 
percepe alegãtorul obiºnuit. Acesta din urmã se po-
ziþioneazã mai degrabã faþã de anumite teme politice, 
decât de aspectele ideologice care ar putea sã stea la 
baza acestor teme, se poziþioneazã mai degrabã în ra-
port cu afilierea partinicã, decât cu ideologia clasicã 
ce stã la baza manifestãrii partinice. Etichetele poli-
tice, cele cu are operãm cei mai mulþi dintre noi de 
fapt, sunt capabile sã cristalizeze indivizilor tiparele 
de vot. De fapt, analizaþi ce a însemnat pentru alege-
rile parlamentare din aceastã iarnã, imposibilitatea 
organizãrii întâlnirilor publice de diverse tipuri.

În concluzie, speranþa mea, ca individ preocupat 
de ceea ce se întâmplã cu România din punct de vedere 
democratic, este cã o înþelegere superioarã a aspecte-
lor dezvoltate aici este una dintre posibilitãþile unui 
dialog constructiv cu privire la importanþa participãrii. 
Restul e o perdea de fum. Sãrbãtori fericite, tuturor!

Asocierea consideratã de mulþi cel puþin curi-
oasã, între business ºi intelligence, aduce în prim 
plan o mai veche nevoie a societãþii contemporane 
de a folosi toate mijlocele pentru  a-ºi creºte compe-
titivitatea în toate domeniile. 

Vãzutã de mulþi ca o resursã a organizaþiilor, 
dar ºi a societãþii în general, competitivitatea se do-
reºte sã devinã tot mai mult, pe lângã o eficientizare 
a binomului cost-beneficiu, ºi o punere în valoare a 
Omului ca principal beneficar al acesteia. Omul de-
vine prin creºterea competitivitãþii principalul be-
neficiar dispunând de mult mai multe resurse ma-
teriale, de timp ºi, de ce nu, de împliniri spirituale. 

În acest context al dorinþei Omului de a redeve-
nii o fiinþã socialã mai mult decât un producãtor, se 

pune întrebarea: Care ar fi metoda prin care sã ne realizãm fericirea într-o epocã 
a consumerismului feroce, dar totodatã sã conservãm natura, resursele, timpul? 
Eficientizarea ºi creºterea competitivitãþii poate fi unul dintre rãspunsuri. De aici 
ºi a doua întrebare: Cum putem creºte competitivitatea unei organizaþii? Surpin-
zãtor, sau nu, unul dintre rãspunsuri a venit exact din zona studiilor de securitate 
care au permis accesul societãþii civile la ”tainele” deþinute de instituþii de stat care 
asigurau securitatea statelor în ansamblul lor. ”Privatizarea” securitãþii a permis ºi 
acest transfer de metode, tehnicii ºi procedee dinspre Intelligence-ul de stat spre 
societatea civilã. Nimic rãu în aceasta. Dintodeauna omul a fost curios sã afle, sã ºtie, 
sã obþinã cunoaºtere, ori acest instrument, ”intelligence”-ul nu putea sã rãmânã un 
tabu pentru exact cel pentru care a fost inventat. 

Disputat între economiºti, informaticieni ºi specialiºtii în intelligence de stat, 
cu privire la termenul de Business Intelligence (BI) reprezintã, din punctul nos-
tru de vedere, un set de instrumente, mijloace ºi metode de culegere de date ºi 
informaþii pentru afaceri din mediul extern ºi intern al organizaþiei ºi analizare a 
acestora prin metode adecvate þinând cont de interesul beneficiarului în scopul 

adoptãrii unor decizii manageriale în vederea obþinerii avantajului competitiv. 
Trebuie subliniat aspectul eminamente legal al acestei activitãþi. Nu trebuie con-
fundat cu spionajul economic sau constraspionajul. 

Pânã la urmã implementarea unui sistem de BI eficient are la bazã o viziune 
holisticã asupra securitãþii unei organizaþii plecând de la premisa cã în implemen-
tarea unor soluþii eficiente de BI factorul uman specializat joacã un rol foarte im-
portant, el neputând fi substituit de mijloace automatizate. 

Introdus în România, conceptul de BI a fost operaþionalizat prin autorizarea 
unor standarde ocupaþionale distincte: Expert informaþii pentru afaceri, Analist in-
formaþii de firmã, dar ºi prin înfiinþarea unor firme de consultanþã. Acestea propun 
beneficiarilor, în principal mari corporaþii, bãnci, fonduri de investiþii, dar ºi firme 
mici ºi mijlocii, analize de informaþii pentru afaceri, recomandãri, prognoze asupra 
pieþei ºi mediului de afaceri local. 

SC Dank SRL propune însã pe lângã aceastã abordare ºi o includere în servi-
ciile sale a celorlalte produse necesare asigurãrii securitãþii organizaþiei: protecþa 
datelor cu caracter personal, evaluãri de risc la securitatea fizicã, consultanþã în 
domeniul informaþiilor clasificate, consultanþã de securitate generalã. Aceastã 
gamã largã de servicii vin în strânsã legãturã cu impunerile legale pe care orice 
organizaþie trebuie sã le implementeze. Viziunea SC Dank SRL este de a aborda 
BI din perspectiva mai largã a problematicii de securitate, BI devenind un instru-
ment pentru furnizarea de date ºi informaþii ºi pentru acest domeniu. Cunoaºte-
rea devine mai profundã.   

Externalizarea acestor servicii de cãtre companii poate creea avantajul 
creºterii eficienþei din perspectivã cost-beneficiu, dar ºi creºterea obiectivitãþii 
întregului proces de evaluare ºi tratare a riscurilor de securitate. Din perspecti-
va derulãrii unor afaceri în medii noi sau de schimbare a condiþiilor din piaþã, 
BI eliminã surpriza ºi reduce riscul lansãrii unor proiecte care nu au la bazã o 
cunoaºtere completã. 

Sistemele de BI au fost introduse în societãþile dezvoltate încã de la sfârºitul 
anilor ‘80, iar avansul pe care-l au se datoreazã ºi creºterii competitivitãþii ºi pro-
tejãrii avantajului competitiv pe care-l are fiecare organizaþie. 

Despre atașamentul partinic și  
participarea civică a tinerilor

Reflecții sociologiceO traducere nefericitã ne 
tot îndeamnã, chiar ºi acum, 
la mai bine de nouã luni de 
la intrarea COVID-ului în Ro-
mânia, la „distanþare socialã“! 
Cã aºa suntem noi, românii, 
mai ales cei din fruntea þãrii: 
înghiþim pe nemestecate tot 
ceea ce ne livreazã Occiden-
tul, fãrã tocmealã, pe ideea 
cã noi suntem mai tari de 
cap, aºa, iar ei explodeazã de 
inteligenþã. Iar, dacã acolo 
se spune „social distancing“, 
hai ºi la noi cu traducerea ca 

în cartea de Englezã pentru începãtori: cuvânt cu cuvânt, nu 
în context! Baºca viziunea aiuristicã a unor câini cu covrigi în 
coadã, care ar umbla prin acele state, pe care unii le ridicã în 
slãvi în mod nejustificat!...  

Dincolo de faptul cã este vorba, de fapt, despre „distanþa-
re fizicã“ - adicã, mai pe româneºte, sã stai ceva mai departe 
de cel de lângã tine, ca sã nu te infectezi - îndemnul pentru 
„distanþare socialã“ nu-ºi prea are rostul pe aceste meleaguri, 
deoarece mulþi dintre noi eram, oricum, deja distanþaþi ºi fãrã 
COVID. 

Ce altã „distanþare socialã“ sã mai ceri, de exemplu, unor 
tineri pe care i-am vãzut toamna trecutã venind la o terasã 
þinându-se de mânã ºi - dupã ce au fãcut comanda - ºi-a scos 
fiecare telefonul ºi nu ºi-au mai dezlipit ochii de pe ecranele 
respective? Sã ne înþelegem - ei erau „la întâlnire“, dar nu au 
scos o vorbã! Mai „distanþare socialã“ decât asta, în cazul unor 
iubiþi, nu cred cã poate exista. Ca o glumã (sau... poate nu!), 
eu mã întrebam dacã ºi dragoste fac tot cu ochii în telefoane!    

Ce altã „distanþare socialã“ sã mai pretinzi unor generaþii 
întregi de copii - de la ºcoala primarã ºi pânã la liceu - care nu 
mai ºtiu sã se joace decât pe calculator? Sau deloc... Pe care 
noi, pãrinþii, i-am crescut mai mult în spirit rãzboinic, în ideea 
cã „trebuie sã se descurce, în lumea de azi“! Care au spiritul 
de proprietate, începând cu jucãriile, mult mai dezvoltat de-
cât sentimentele de iubire, de grijã, compasiune ºi înþelegere. 
Care învaþã de mici cã banul este mult mai important, decât 
sãnãtatea, iar de Sãrbãtori nu-ºi doresc decât cadouri, nu ºi 
dragoste... 

Ce „distanþare socialã“ sã mai vrei de la mulþi tineri, care 
nu mai ºtiu sã vorbeascã decât în limbajul codat al dialogului 
online, de genul: cf... vb... csf ncsf... ºi alte de-astea? Noroc cã 
existã emoticoanele, care, de multe ori, exprimã mult mai 
mult decât sunt ei în stare sã exprime. „Noroc“ sau... „din pã-
cate“, mai degrabã! 

Ce „distanþare socialã“ mai poþi cere de la generaþiile ac-
tuale de angajaþi - mai ales cei de la multinaþionale - care sunt 
îndoctrinaþi în spiritul muncii individuale? Care nu ºtiu ce în-
seamnã „sã-þi ajuþi colegul“, aºa cum fãceau pãrinþii ºi bunicii 
lor... Cãrora li se tot repetã cã nu trebuie sã se ocupe decât cu 
ceea ce intrã în fiºa postului lor, ori cã nu au ºi alte compe-
tenþe în afara celor din faþa ochelarilor de cal care li se pun la 
angajare. Nu trebuie sã vadã nici în dreapta, nici în stânga. Pe-
reþii de plexiglas erau montaþi cu mult înainte de pandemie!  

Ce altã „distanþare socialã“ poþi sã vrei la milioane de ro-
mâni - de toate vârstele - care au uitat sã socializeze, care nu-ºi 
cunosc nici mãcar vecinii, iar dacã le iei telefonul sau tableta 
se plictisesc de moarte, pentru cã nu mai ºtiu sã facã altceva, 
în timpul liber...

ªi ce „distanþare socialã“ sã impui unor familii ai cãror 
membri nu se întâlnesc decât seara târziu ºi în care pãrinþii îºi 
vãd copiii mai mult dupã ce adorm? Ca sã nu mai vorbim de 
faptul cã, în astfel de cazuri, pãrinþii sunt extrem de mulþumiþi 
cã cei mici stau toatã ziua/seara pe tabletã ºi nu mai au bãtãi 
de cap ºi nici gãlãgie, în puþinele ore petrecute acasã. Iar edu-
caþia - tot de pe tabletã, cum o da Dumnezeu!...

Aºa cã, în materie de „distanþare socialã“, românii sunt 
deja rezolvaþi. Fãrã COVID, fãrã mãsuri restrictive, fãrã decla-
raþii pe proprie rãspundere ºi fãrã amenzi...

Cu „distanþarea fizicã“ stãm mai prost! Învãþaþi dintot-
deauna sã stea la cozi interminabile - pentru alimente sau, 
mai nou, pentru tigãile date la ofertã, în supermarket-uri - 
obiºnuiþi sã se batã pentru a intra în faþã, peste rând, mulþi 
dintre români încã mai cred cã este ceva normal sã-i sufli în 
ceafã celui din faþa ta, aºteptând un moment prielnic pentru 
a mai câºtiga un loc... 

Distanţare fizică vs. 
distanţare socială

/ Daniel Neguþ

/ Drd. Alin Tomuş

/  Dr. Raul-Ciprian 
Dãncuþã

Business Intelligence – un instrument de lucru la îndemâna antreprenorilor
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Reconstrucția de după.  
Întotdeauna,  

reconstrucția de după

Da, nasol! Întotdeauna e nevoie de o reconstrucþie ºi întotdeauna existã 
un dupã - singura constantã e schimbarea. Cine vede lucrurile aºa, are ºansa 
de a fi pe val, cu aer în plãmâni, ºi nu sub el, sufocat. De dus, oricum valul ne 
duce pe toþi, cumva. 

De-aici pornind - ºi de la faptul cã scriu aceste rânduri de Sf Nicolae, la 
finalul unui 2020 pe care mulþi l-ar vrea ºters din calendarul memoriei ºi ime-
diat dupã niºte alegeri parlamentare care ne agitã o datã la patru ani - o sã fac 
un pic pe avocatul diavolului ºi pe speakerul motivaþional (scuze, ºtiu cum 
sunã!). 2021 e anul reconstrucþiei. Ca fiecare alt an.

SÃ VÃ SPUN CE CRED EU CÃ MI-A ADUS ÎN GHETE MOªUL, VARIANTA 2020: 
MINTEA - SPER CÃ NU „CEA DE PE URMÃ“

Confirmarea credinþei cã nu trebuie sã încetezi sã gândeºti. Chiar ºi ace-
lora dintre noi care au fost violent tãvãliþi economic de crizã, 2020 le-a dat 
ocazia sã reflecteze la propriile puteri de a face ceva - iar când te gândeºti la 
asta, se deschid tot felul de posibilitãþi. Am vãzut bucãtari trimiºi în ºomaj de 
la restaurantele închise care ºi-au deschis mici ateliere unde gãtesc ºi livrea-
zã singuri sau alãturi de familie, ºi unde sunt mai fericiþi decât ca salariaþi. 
Am vãzut hotelieri care au schimbat destinaþia camerelor ºi le-au închiriat 
ca birouri „out of home“. Am vãzut dezvoltatori imobiliari de birouri pentru 
corporaþii care au convertit acele spaþii ºi le-au dat alte destinaþii. Am vãzut 
oameni educaþi care pur ºi simplu întârziau sã gãseascã o „idee de viaþã“ la 
care sã adere, ºi care s-au asociat cu alþii ca ei pentru a face un bine. Am vãzut 
proprietari care nu ºi-au deschis niciodatã cramele pentru turiºti, dar care au 
fãcut asta ºi au obþinut satisfacþii, atât financiare, cât ºi de imagine. Am vãzut 
„tãt felu’“, vorba ardeleanului… ºi nu, nu zic cã e uºor sã gândeºti. Doar cã e 
singura cale - cât eºti viu ºi respiri.

MUNCA TREBUIE SÃ URMEZE MINÞII – CÃ ALTFEL,  
„FEREASCÃ DUMNEZEU DE PROSTU’ HARNIC!“

Ceea ce mã duce la urmãtorul lucru pe care mi l-a adus în ghete Moºul, 
varianta 2020: confirmarea credinþei cã munca e importantã, dacã urmeazã 
gândirii. Cine-a fost leneº, a rãmas ºi va rãmâne leneº, iar cine-a fost harnic, 
ºi-a gãsit ceva util de fãcut. De la îndelung amânatele sortãri ale hainelor din 
ºifonier în perioada lockdown-ului sau repararea mobilierului stricat prin 
ogradã, pânã la analiza relaþiilor sociale personale sau a organigramei unei 
companii ºi corectarea unor disfuncþii (care, vã asigur, existã ºi la case mici, ºi 
la casele cele mai mari - fie ele personale sau „de business“).

E IMPORTANT SÃ FII BINE - CU TINE ªI CU ALÞII
Ceea ce mã duce la urmãtorul lucru pe care mi l-a adus în ghete Moºul, 

varianta 2020: confirmarea credinþei cã oamenii sunt importanþi, dacã stai sã 
te gândeºti bine. Vorbesc atât oamenii care suntem noi înºine - la modul ego-
ist - pânã la oamenii care ne sunt apropiaþi ca familie ºi prieteni, sau ca aceia 
cu care lucrãm. Pentru cã omul nu-i fãcut sã fie singur - nici la propriu, fizic, 
ºi nici emoþional, spiritual sau figurativ, cum vreþi sã-i spuneþi. E important 
„sã fii bine“ cu oamenii cu care trãieºti (fie cã e vorba sã fii bine împãcat cu 
tine însuþi, fie cã e vorba de ceilalþi cu care interacþionezi). E important „sã fii 
bine“, iar binele ãsta vine de la „gândit bine“ ºi „fãcut bine“.

NU TOÞI AU ªANSA ASTA
Ceea ce mã duce la urmãtorul lucru pe care mi l-a adus în ghete Moºul, 

varianta 2020: confirmarea credinþei cã, atâta vreme cât suntem cât de cât 
sãnãtoºi (la cap ºi la trup, dar în primul rând la cap), avem încã o ºansã - incre-
dibil de importantã, dacã stai sã te gândeºti cât de puþini au o a doua ºansã - sã 
facem lucrurile mai bune. Pentru noi, pentru ceilalþi.

DISCLAIMER DE FINAL
Am pomenit de mai multe ori aici „credinþele“ mele, ºi se cuvine sã nu uit 

o vorbã deºteaptã, care le-ar putea contrazice: „Problema lumii în care trãim 
e cã oamenii înþelepþi sunt plini de dubii, în timp ce toþi cretinii sunt plini de 
certitudini“. Aºa cã luaþi-o cum vreþi. Important e sã vã gândiþi.

/ Cezar Ioan

“Mediul de afaceri din România  
a demonstrat maturitate,  

în această perioadă”

Cele mai recente date statistice aratã cã sunt cu câteva mii mai 
mulþi ºomeri în octombrie, acest an, atât faþã de luna anterioarã, 
cât ºi comparativ cu aceeaºi lunã a anului trecut. Sã fie doar efec-
tul pandemiei?
Creºterea ºomajului este explicabilã, dacã vom corobora cifrele sta-

tistice - care aratã cã acest indice a ajuns la 5,3% - cu dinamica negativã a 
producþiei,  înregistratã de industria prelucrãtoare, care este în scãdere 
nu numai acum, ci chiar în ultimii trei ani. 

Pe de altã parte, se ºtie cã, în fiecare an, sectorul construcþiilor îºi 
restrânge activitatea, în perioada sezonului rece, astfel încât era de aº-
teptat o reducere a activitãþii în acest domeniu ºi - deci - o scãdere sezo-
nierã a personalului angajat. 

Bineînþeles cã, ºi pandemia a avut un efect negativ, mai ales prin 
situaþia gravã generatã în domeniul HoReCa ºi în general, în zona ser-
viciilor.

Din luãrile dvs anterioare de poziþie, când nu era vorba despre 
COVID, spuneaþi cã mulþi oameni de afaceri se plângeau cã nu gã-
seau forþã de muncã pe piaþã. Nu ar fi acum un moment potrivit de 
recrutare, pentru perioada urmãtoare, când se presupune cã va fi 
relansare economicã? 
Firmele îºi consolideazã nucleul de angajaþi de bazã în timpul fi-

ecãrei crize, ceea ce s-a întâmplat ºi acum, fãrã îndoialã. Companiile 
cautã sã atragã specialiºþi din domeniul lor de activitate, care sunt fie 
afectaþi de restructurarea altor firme, aflate acum în dificultãþi financia-
re, fie reîntorºi în þarã, din statele profund afectate de pandemie. 

În acest moment, rãmâne - totuºi - problema forþei calificate de 
muncã pentru industria prelucrãtoare.

Aceleaºi date statistice aratã cã a crescut costul forþei de muncã, 
în unele domenii. Nu este un paradox? Adicã, s-au închis unele ac-
tivitãþi, cã este crizã, dar au crescut salariile în altele, ca ºi cum 
nu ar fi crizã... 
Din pãcate, costul forþei de muncã a crescut mult mai semnificativ 

în zona administrativã! Nu ºi în sectoarele productive, care duspun de 
marje de profit mici, care au suportat reduceri ale volumului de co-
menzi ºi care, în general, au fost ºi sunt confruntate cu incertitudini 
majore, atât la nivel naþional, cât ºi la nivel european ºi global. 

Bineînþeles cã, toate companiile au interesul sã creascã salariile 
angajaþilor, mai ales ale celor esenþiali în derularea activitãþii de bazã. 
Altfel, ar avea mari dificultãþi în a menþine personalul de înaltã califica-
re, care ar pleca la alte firme mai performante. 

În linii generale, procesul de creºtere a salariilor în companiile pri-
vate este impus atât de presiunea sporirii salariilor din administraþie, 
cât ºi de creºterea unor preþuri, mai mult sau mai puþin. Deºi, inflaþia 
este redusã, existã o presiune exercitatã de creºterea unor preþuri la 

alimente, iar - în perspectivã - se aºteaptã creºteri de tarife la energie 
electricã.

Ca o completare la întrebarea anterioarã: cele mai recente date 
ale  INS aratã ºi cã au crescut preþurile producþiei industriale, faþã 
de luna anterioarã. Au crescut preþurile, în perioadã de crizã? Nu 
este o tendinþã puþin împotriva legilor economice? 
În linii mari, anumite creºteri de pre þuri sunt caracteristice pentru 

douã tipuri de produse. Astfel, pe de o parte, existã produse care sunt 
cerute pe piaþã ºi sunt achiziþionate indiferent de preþul lor (aºa numita 
„cerere neelasticã) ºi ca urmare preþul poate creºte în conformitate cu 
politica de preþuri a companiei respective, din acel moment, pentru a 
acoperi, eventual, alte pierderi. 

Pe de altã parte, la unele produse pot creºte costurile de producþie, 
iar pãstrarea preþurilor vechi ar duce firma cãtre neîndeplinirea acelei 
marje minime de profit necesare pentru continuarea producþiei, asa 
cum se întâmplã în producþia de bunuri de capital necesare în investiþii.

Iar dacã intrãm în zona altor produse, a celor de bazã, de exem-
plu, de strictã necesitate, un argument - ºi totodatã o consecinþã a creº-
terii unor preþuri - o reprezintã sporirea consumului, pe fondul unor 
tendinþe de acumulare a unor mari cantitãþi de produse ºi de creare de 
stocuri, în aceastã perioadã. Din pãcate, aceastã creºtere se reflectã ºi 
în creºterea deficitului comercial, ca urmare a politicii greºite de a nu 
asigura prioritate industriilor producãtoare autohtone!

Cum s-a comportat mediul de afaceri din România,  
în aceastã perioadã? 
Mediul de afaceri din România a demonstrat o anumitã maturita-

te, în aceastã perioadã. Astfel, a scãzut, în pandemie, numãrul firmelor 
care se aflã în insolvenþã sau au fost radiate. În plus, au fost plãtite taxe-
le ºi impozitele la stat, dincolo de amânãrile acordate de Guvern, bani 
care au fãcut ca veniturile bugetare sã creascã, în pandemie. În primele 
zece luni ale anului, aceste venituri au crescut cu circa 11%, faþã de ace-
eaºi perioadã din 2019. Bineînþeles cã, au fost ºi dificultãþi peste care nu 
au putut trece multe firme. 

Ce mãsuri urgente ar trebui sã ia viitorul Guvern, pentru relansa-
rea economicã a României? 
Ne aflãm în scenariul în care creºterea costurilor ºi situaþia incertã 

la nivelul Uniunii Europene, dar ºi în plan global, genereazã foarte mul-
te necunoscute, cu foarte multe variabile. În acest context, mediul de 
afaceri solicitã utilizarea tuturor fondurilor interne ºi din programele 
comunitare, pentru digitalizarea pânã la un grad de sutã la sutã a relaþi-
ilor dintre companii ºi instituþiile statului. De asemenea, solicitã reali-
zarea într-un ritm cât mai alert a infrastructurii rutiere ºi întreþinerea, 
precum ºi îmbunãtãþirea celei feroviare. Bineînþeles cã, este nevoie ºi de 
o stabilitate legislativã ºi o justiþie cât mai eficientã.

Pe de altã parte, viitorul Guvern trebuie sã adopte mãsuri numai pe 
baza unor studii, analize ºi rapoarte clare, multe dintre acestea fãcute de 
companii private. De asemenea, trebuie realizate studii, dar ºi investitii, în 
domeniul securitãþii afacerilor ºi trebuie continuat procesul de debirocra-
tizare. Nu în ultimul rând, ar trebui fãcutã o analizã a situaþiei din dome-
niul achiziþiilor publice, îndeosebi a cauzelor care au dus la contestarea 
multor licitaþii, chiar la anularea lor, mai ales atunci când cauza a repre-
zentat-o caietul de sarcini, ori solicitarea unui numãr mare de clarificãri.

Consideraþi cã investitorii autohtoni au fost ºi sunt trataþi la fel ca 
ºi cei strãini, în România, de cãtre guvernanþi? Aveþi nemulþumiri, 
în acest sens? Ar trebui ceva corectat? 
Investitorii autohtoni sunt discriminaþi de autoritãþile române, 

atunci când se fac caietele de sarcini pentru licitaþii. Vezi cazul ramelor 
de metrou, vagoane, tramvaie, locomotive, lucrãri în construcþii. Aº mai 
putea enumera lipsa de stimulare a procesului de creºtere a numãrului 
de subfurnizori, ori lipsa garanþiilor de stat pentru proiecte complexe. 
Tema importantã este ca orice guvern sã creeze condiþii (financiare, le-
gislative) pentru ca tot mai multe firme autohtone sã devinã subfurni-
zori de bunuri ºi servicii, pentru companiile multinaþionale ce activeazã 
în România. Un exemplu pozitiv ar fi Dacia, care a afirmat (ºi se pare 
cã ºi reuºeste) sã aibã mai mulþi subfurnizori din þarã. Se poate spu-
ne, însã, cã mediul de afaceri românesc are relaþii bune cu investitorii 
strãini, iar acest lucru se reflectã în situaþia economicã a multor judeþe.

/ Ana Maria Roşu

spune Cristian Pârvan, preşedintele Patronatului  
Investitorilor Autohtoni, PIAROM
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Care sunt domeniile în care presiunea 
concurenþialã s-a resimþit mai intens, 
în acest an, conform indicelui calcu-
lat de Consiliul Concurenþei? 
Serviciile de consultanþã IT se menþin 

- ºi în acest an - în fruntea clasamentului 
domeniilor în care concurenþa este la un 
nivel ridicat, în condiþiile în care aceastã 
pandemie de COVID 19 a grãbit procesul 
de digitalizare, în multe sectoare de acti-
vitate. Pe urmãtorul loc se aflã retail-ul de 
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte, pe fondul 
dinamizãrii comerþului online cu astfel de 
produse. De altfel, prezenþa semnificativã 
în online aduce o serie de servicii conexe ºi 
beneficii care extind sfera de manifestare 
a concurenþei, în cazul comercializãrii de 
produse de îmbrãcãminte ºi încãlþãminte. 
La polul opus, rãmân serviciile notariale, 
ale cãror rezultate se datoreazã caracteris-
ticilor structurale, care nu sunt predispuse 
modificãrii. Este drept cã, anul acesta, pre-
siunea concurenþialã a crescut în domeniul 
materialelor de construcþii (blocuri cera-
mice, prefabricate beton, BCA), dar mai 
puþin în ceea ce priveºte producþia ºi co-
mercializarea cimentului, care este o piaþã 
concentratã.

În Raportul dvs, prezentat recent, se 
specificã faptul cã “rezultatele obþi-
nute conform evaluãrii din acest an 
se aflã în aceeaºi linie cu rezultatele 
de anul trecut”. Pare surprinzãtor 
acest lucru, câtã vreme pandemia 
de coronavirus a pus în mod clar 
presiune pe anumite domenii, unde 
concurenþa ar fi trebui sã se ascutã, 
ori sã iasã în evidenþã practicile de 
posibil monopol, ceea ce înþeleg cã 
nu s-a întâmplat, comparativ cu anul 
trecut (de exemplu, în producþia, im-
portul ºi vânzarea de medicamente 
ºi echipamente medicale specifice 
acestei perioade, în transportul rutier 
ºi feroviar de mãrfuri, în comerciali-
zarea produselor alimentare, ori în 
serviciile de acces la internet). Cum 
comentaþi acest lucru?
Este adevãrat, în majoritatea industri-

ilor evaluate anul acesta prin intermediul 
IAPC (Indicele Agregat de Presiune Concu-
renþialã) se remarcã o creºtere a presiunii 
concurenþiale. Aceastã modificare genera-
lizatã are loc în condiþiile în care IAPC, prin 
indicatorii componenþi (fluctuaþiile cererii 
agregate, rata de creºtere a industriei, pro-
fitabilitatea etc.), este sensibil la noile evo-
luþii economice datorate crizei COVID-19. 
Pe fondul unei scãderi a cererii, coroboratã 
cu fluctuaþii mari ale acesteia ºi cu o pro-
fitabilitate mai scãzutã a industriei, este 
mai greu sã se realizeze o coordonare a 
actorilor din industria respectivã, fiecare 
încercând sã supravieþuiascã. Pandemia 
a creat în mai multe industrii acest efect 
(scãderea cererii, scãderea profitabilitãþii 
- marje ºi creºterea fluctuaþiilor), una din-
tre industriile puternic afectate fiind cea a 

producþiei laptelui ºi industria distribuþiei 
autoturismelor. Efecte asemãnãtoare s-au 
înregistrat ºi în industriile producþiei de 
energie electricã, gaze naturale ºi a comer-
cializãrii de carburanþi, însã scorurile mai 
bune obþinuþe, pe fondul scãderii profita-
bilitãþii industriei sau ale evoluþiei cererii, 
nu sunt datorate - în acest caz - unei inten-
sificãri a concurenþei, ci prãbuºirii cererii, 
în special în perioada stãrii de urgenþã. O 
altã industrie în care presiunea concurenþi-
alã a crescut în aceastã perioadã este cea a 
cardurilor de debit, unde pandemia a avut 
efect de creºtere a cererii. În acest caz, însã, 
prezenþa Revolut a însemnat nu doar un 
jucãtor nou, ci ºi un grad de inovare foarte 
ridicat, toþi ceilalþi actori încercând sã ad-
opte servicii similare.

Cum a fost afectatã evoluþia preþuri-
lor de restrângerea activitãþii în mai 
multe domenii de activitate, din cau-
za pandemiei (ceea ce a însemnat ºi 
o problemã de concurenþã, din cauza 
dezechilibrelor cerere/ofertã)?
Retail-ul alimentar a fost unul dintre 

sectoarele supuse ºocului, la începutul 
pandemiei, dar a rezistat destul de bine. A 
fost o creºtere mare a cererii ºi o presiune 
mare pe lanþurile logistice, atunci când þã-
rile închideau graniþele sau când ºoferilor 
nu li se mai permitea sã circule, când erau 
puºi în carantinã, ceea ce a dus la creºteri 
moderate ale preþurilor. Cu toate acestea, 
sectorul a funcþionat bine ºi s-a redresat, 
ceea ce ne aratã rezilienþa sectorului. În 
privinþa medicamentelor care se pot achi-
ziþiona fãrã prescripþie medicalã, dezin-

fectanþii, mãºtile, produsele pentru igienã 
ºi de protecþie, am monitorizat evoluþiile 
preþurilor încã de la începutul pandemiei 
de Covid-19. Consiliul Concurenþei nu a 
constatat o uniformizare a preþurilor ºi nu 
au existat indicii cã ar fi fost vorba despre 
un cartel. Au existat diferenþe de preþ în-
tre lanþurile de farmacii ºi nu am vãzut o 
aliniere a preþurilor, nici la Paracetamol, 
nici la alte medicamente fãrã prescripþie 
medicalã. Cumva, este ºi logic acest lucru, 
deoarece presiunea era prea mare ºi nu 
aveau cum, efectiv, sã se înþeleagã între ei 
pentru stabilirea preþurilor. 

În condiþiile în care o parte însemnatã 
a populaþiei s-a confruntat cu scãde-
rea veniturilor, din cauza mãsurilor 
legate de pandemie, cât de oportunã 
ar fi fost, în opinia dvs., o decizie 
guvernamentalã care sã plafoneze 
preþurile la anumite produse de bazã, 
unde cererea a crescut foarte mult, 
mai ales la începutul perioadei de 
crizã sanitarã?
Aºa cum ºtiþi, a existat la un moment 

dat riscul ca, sub presiunea panicii, sã fie 
luate mãsuri extreme, precum îngheþarea 
preþurilor. Aceste mãsuri nu ar fi fost be-
nefice, din contrã, ne-am fi confruntat cu 
penurie de alimente. Este foarte bine cã nu 
s-a luat aceastã decizie, care ar fi fãcut mult 
mai rãu, decât bine, iar piaþa s-a reglat. Cu 
ajutorul platformei “Monitorul Preþurilor”, 
noi am avut, în timp real, date privind 
evoluþia preþurilor principalelor produse 
alimentare ºi le-am furnizat autoritãþilor, 
pentru a putea lua deciziile corecte.

Cum a acþionat Consiliul Concurenþei 
la posibilele intenþii de practici abu-
zive ale unor companii ºi pentru a 
preveni posibilele practici anticoncu-
renþiale, pe fondul pandemiei? 
În acest context economic dificil, res-

pectarea deplinã a Legii Concurenþei ar 
putea sã nu se afle în topul prioritãþilor, 
pentru companiile care se confruntã cu 
dificultãþi pe piaþã (lipsa cererii, provocãri 
pe lanþul de producþie, supra-producþie 
etc.). Ca urmare, în aceastã perioadã, ne-
am intensificat acþiunile de supraveghere a 
pieþelor. În acelaºi timp, am ºi continuat sã 
fim deschiºi discuþiilor ºi sã acordãm con-
sultaþã ºi îndrumare companiilor. Am apre-
ciat faptul cã reprezentanþii unor companii 
ºi asociaþii ne-au întrebat ºi s-au consultat 
cu noi, înainte sã adopte unele mãsuri (blo-
carea unor parteneri care practicau nejusti-
ficat un preþ prea mare, limitarea cantitãþi-
lor de produse esenþiale, achiziþionate de 
o singurã persoanã, ori pe un singur bon, 
modificarea programului de funcþionare 
etc). Tot pentru a stimula concurenþa ºi a 
descuraja specula, am completat secþiunea 
platformei din “Monitorul Preþurilor” dedi-
catã produselor alimentare, oferind posibi-
litatea de a compara ºi preþurile practicate 
de lanþurile de magazine pentru unele pro-
duse de  protecþie sanitarã.

Au fost, în aceastã perioadã, intenþii 
ale guvernului de a eluda legislaþia 
europeanã privind ajutoarele de 
stat? În ce mãsurã a sprijinit Consi-
liul Concurenþei aplicarea de cãtre 
instituþiile statului a Cadrului Tempo-
rar pentru Mãsuri de Ajutor de Stat, 
adoptat ºi apoi prelungit succesiv de 
Comisia Europeanã?
Nu s-a pus problema de eludare a le-

gislaþiei în domeniul ajutoarelor de stat, cu 
atât mai mult cu cât, aºa cu spuneþi ºi dvs, 
Comisia Europeanã a creat un cadru speci-
al, mai relaxat, pentru ca statele membre 
sã îºi poatã sprijini economiile naþionale. 
Mãsurile implementate în România sunt 
similare cu cele adoptate de alte state 
membre, iar noi ne-am îndeplinit rolul de a 
acorda sprijin autoritãþilor române, pentru 
ca aceste mãsuri sã respecte prevederile 
Cadrului Temporar. Cred cã mãsurile care 
au avut impact pânã acum au fost cele de 
evitare a ºomajului, cum ar fi ºomajul teh-
nic, au fost amânate o serie de taxe ºi de 
asemenea, un sprijin important a venit din 
partea sectorului bancar, prin faptul cã au 
fost amânate multe rate. În România, cel 
mai avansat program de sprijin este IMM 
Invest, unde statul a oferit deja garanþii 
pentru creditele pe care le iau companiile. 
Aceºti bani abia acum încep sã intre în eco-
nomie. Restul mãsurilor de ajutor de stat 
sunt încã în faza de implementare. În total, 
bugetul aferent mãsurilor de sprijin auto-
rizate de Comisia Europeanã reprezintã, 
pânã în prezent, aproximativ 3% din PIB-ul 
României din 2019. 

Care sunt prioritãþile Consiliul Con-
curenþei ºi ce recomandãri aveþi, în 
condiþiile de prelungire a efectelor 
pandemiei, pentru asigurarea unui 
cadru corect, din punct de vedere 
concurenþial? 
Evident cã vor fi anumite schimbãri 

în economie, ca rezultat al acestei crize. În 
acelaºi timp, însã, trebuie sã recunoaºtem 
cã impactul crizei generate de noul coro-
navirus a fost mai mic în România, compa-
rativ cu alte state ºi a determinat accele-
rarea unor schimbãri structurale benefice 
– precum digitalizarea multor domenii 
– conducând la eficienþã ºi flexibilitate. 
Astfel, în perioada urmãtoare ne vom con-
centra pe zona achiziþiilor publice, dar ne 
vom implica în continuare ºi în procesul 
de liberalizare a pieþei gazelor ºi energiei 
electrice. Avem în vedere ºi faptul cã din 
ce în ce mai multe afaceri migreazã cãtre 
mediul online, iar activitatea lor depinde, 
uneori, de platformele online sau de mo-
toarele de cãutare. Cu cât o platformã este 
mai mare, cu atât are o putere de negoci-
ere mai mare. Ca urmare, vom prelua ºi 
adapta Regulamentul european în dome-
niu, pentru a proteja firmele din România 
de un eventual comportament incorect al 
platformelor online, fie cã sunt româneºti 
sau din alt stat. Practic, vom monitoriza 
activitatea platformelor online ºi vom 
putea aplica sancþiuni, în cazul în care 
acestea nu au un comportament corect 
ºi transparent faþã de companiile care le 
utilizeazã serviciile. Tot pentru a veni în 
sprijinul firmelor mai mici, intenþionãm 
sã modificãm Legea concurenþei neloiale. 
Principala modificare prevede includerea 
în sfera practicilor de concurenþã nelo-
ialã ºi exploatarea poziþiei superioare de 
negociere a unei companii, în raport cu 
o alta cu care s-a aflat sau se aflã într-o 
relaþie comercialã. La ora actualã, ne con-
sultãm cu reprezentaþii mediului de afa-
ceri (asociaþii din domeniul alimentar, ale 
întreprinderilor mici ºi mijlocii etc.) cu 
privire la modificãrile prevãzute de iniþia-
tiva legislativã. În acelaºi timp, împreunã 
cu Ministerul Agriculturii, am elaborat un 
proiect de lege care transpune Directiva 
europeanã (2019/633) privind practicile 
comerciale neloiale din industria alimen-
tarã, care are ca principal obiectiv prote-
jarea producãtorilor ºi procesatorilor din 
sectorul agricol ºi alimentar. Proiectul le-
gislativ a fost deja depus la Parlament, la 
începutul acestei luni, de cãtre Ministerul 
Agriculturii.

În final, aº dori sã le reamintesc citi-
torilor dumneavoastrã sã contacteze Con-
siliul Concurenþei, pentru a sesiza cazurile 
în care observã anumite practici care par 
ilegale, incorecte. Dacã nu doresc sã le fie 
aflatã identitatea, pot face aceste sesizãri 
anonim, pe Platforma Avertizorilor de 
Concurenþã, care poate fi accesatã direct 
de pe site-ul instituþiei.

/ Daniel Neguþ

“Impactul crizei generate de noul coronavirus a fost  
mai mic în România, comparativ cu alte state şi  

a determinat accelerarea unor schimbări structurale  
benefice, conducând la eficiență şi flexibilitate”

consideră preşedintele Consiliul Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu


