
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. Am solicitat un 
interviu domnului Fãnel Iacobescu despre RENAR.

Ce este RENAR?
Parlamentul ºi Consiliul Uniunii Europene regle-

menteazã, prin Regulamentul 765/2008, activitatea 
de acreditare la nivelul Uniunii Europene, stabilind:

-politica UE în domeniul acreditãrii, evaluãrii 
conformitãþii astfel cum sunt definite în regulament;

- cadrul general, principiile de funcþionare ºi or-
ganizare a acreditãrii;

- obligaþii pentru organismele naþionale de acre-
ditare, statele membre ºi Comisia UE;

Prin acest regulament este desemnatã EA (Eu-
ropean Accreditation), organizaþie de drept privat 
nonprofit, responsabilã cu respectarea cerinþelor 
privind acreditarea. Conform regulamentului, în fie-
care Stat Membru al UE, funcþioneazã, pe baza acestor 
cerinþe, un singur organism naþional de acreditare.

În România, Organismul Naþional de Acreditare, 
RENAR, membru fondator al EA, este, de asemenea, 
o organizaþie de drept privat, nonprofit. RENAR este 
semnatar al protocolului de recunoaºtere EA- MLA 
pentru toate domeniile de acreditare acoperite de 
acest acord. Deci, orice certificat emis de RENAR, 
respectiv, de organisme de evaluare a conformitãþii 
(ISO/IEC 17025, inclusiv de etalonãri, etc.) acreditate 
de RENAR, sunt recunoscute în UE ºi la nivel internaþi-
onal.

RENAR a fost recunoscut o datã pentru totdeau-
na drept Organism Naþional de Acreditare? 
Nu! Pentru menþinerea recunoaºterii, fiecare 

organism naþional este evaluat, periodic, pentru 
verificarea respectãrii cerinþelor. Conform Deciziei 
EA din 25 martie 2022, RENAR rãmâne semnatar al 
EA-MLA pentru toate aceste domenii de acreditare; 
urmãtoarea evaluare a RENAR fiind programatã în 
aprilie 2025.

Potrivit dispoziþiei finale a Regulamentului (CE) 
Nr. 765/2008, acesta ”este obligatoriu în toate ele-
mentele sale ºi se aplicã direct în toate statele mem-
bre”.

Autoritãþile naþionale din statele membre trebuie 
sã recunoascã (art. 11 alin. 2):

- certificatele de acreditare emise de organismele 
naþionale de acreditare;

- atestãrile (rapoarte, certificate de etalonare etc. 
emise de organismele de evaluare a conformitãþii 

acreditate (inclusiv laboratoare de metrologie);
Astãzi, RENAR, asigurã implementarea cerinþe-

lor, pentru 24 de directive ºi regulamentele UE, în 
România.

RENAR dezvoltã scheme de acreditare în dome-
niul reglementat ºi voluntar, pe baza standardelor 
publicate în Jurnalul Oficial al UE.

Aþi spus cã RENAR este evaluat constant de or-
ganismele europene. Care au fost rezultatele?
Da,  este evaluat, iar evaluãrile de pânã acum au 

fost încheiate cu rezultate pozitive. Astfel, RENAR îºi 
menþine calitatea de semnatar al acordurilor de recu-
noaºtere, atât cu EA, cât ºi cu organizaþiile internaþi-

onale care coordoneazã acreditarea: Internaþional 
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) ºi Inter-
national Accreditation Forum (IAF).  

RENAR dezvoltã scheme de acreditare specifi-
ce. Sunt multe astfel de scheme implementate, 
pânã acum? 
S-au dezvoltat ºi implementat zeci de scheme spe-

cific, în aproape toate domeniile de activitate. Orga-
nismele naþionale de acreditare trebuie sã acþioneze 
în cel mai scurt timp, dupã publicarea Directivelor ºi 
Regulamentelor UE, pentru dezvoltarea regulamen-
telor specifice ºi publicarea schemelor de acreditare 
corespunzãtoare. 

Care este activitatea RENAR?
RENAR este o organizaþie non-guvernamentalã, 

fãrã scop lucrativ, constituitã pe baza prevederilor 
Legii 21/1924, cu modificãrile ulterioare, personali-
tatea juridicã fiindu-i recunoscutã prin Sentinþa Ci-
vilã nr. 1966 din 07.08.1990 (dosar 1975/PJ/1990) a 
Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti. Asociaþia este re-
cunoscutã oficial ca organism naþional de acreditare 
unic, in temeiul OG 23/ 2009 ºi in baza prevederilor 
Regulamentului (CE) nr.765/2008 ºi funcþioneazã în 
coordonarea Ministerului Economiei. Supravegherea 
legalitãþii activitaþilor RENAR se face în conformitate 
cu reglementãrile aplicabile in vigoare.

Structura executivã a RENAR realizeazã activita-
tea de acreditare. Astfel, RENAR acrediteazã urmãtoa-
rele 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/ ser-

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

(ISO/IEC 17024)
• organismelor de  verificare/ validare a emi-

siilor de gaze cu efect de serã (ISO 14065/ ISO/IEC 
17029).

Sunt acoperite toate domeniile activitãþii econo-
mico- sociale. Este asiguratã, implicit, protecþia drep-
turilor ºi intereselor cetãþenilor.

Ce înseamnã activitatea de acreditare?
Conceptul de acreditare este utilizat în diverse 

domenii de autoritãþi sau organizaþii economico- so-
ciale. Noi discutãm despre acreditare în accepþiunea 
reglementãrilor Uniunii Europene. 

Directivele ºi Regulamentele Parlamentului ºi 
Consiliului Uniunii Europene conþin cerinþe prin care 
se asigurã protecþia cetãþenilor spaþiului comunitar. 
Acreditarea este activitatea esenþialã prin care se im-
plementeazã Directivele ºi Regulamentele; deci, este 
aplicabilã pentru toate activitãþile economic-sociale: 
siguranþa alimentarã, sãnãtate, mediu, siguranþa cir-
culaþiei etc. 

Prin acreditare, se atestã faptul cã organismele 
de evaluare a conformitãþii respectã cerinþele refe-
renþialelor corespunzãtoare. 

Existenþa unui organism naþional de acreditare 
a fost o condiþie de aderare a României la Uniunea 
Europeanã. 

În situaþia în care, în aplicarea legislaþiei armo-
nizate la nivel comunitar sau a legislaþiei naþionale, 
o autoritate cu funcþie de reglementare decide sã 
utilizeze acreditarea în scopul verificãrii competenþei 

BUSINESS-ADVISER.RO
/EXTERNE  /ANALIZÃ  /EVENIMENT  /OPINII  /EDITORIAL  /LIFE-STYLE  /INTERVIURI  /POLITIC  /IMOBILIARE

REVISTÃ DE ACTUALITATE ªI CONSULTANÞÃAnul XVIII • Nr. 81 • Publicaþie membrã a BRAT 

“RENAR asigură implementarea în România a cerințelor 
pentru 24 de directive și regulamente ale Uniunii Europene”

interviu cu prof. univ. dr. Fănel Iacobescu, președintele RENAR şi membru în  
Consiliul General al Confederaţiei Internaţionale a Măsurărilor
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Titirez.ro, un brand-umbrelă pentru o rețea integrată de  
17 site-uri imobiliare. ImoPR, agenția de marketing asociată, 

oferă servicii de promovare complete
Pe 12 octombrie 2010, în preajma Zilei Internaþio-

nale a Titirezului (sãrbãtoritã în fiecare an în a doua zi 
de miercuri a lunii octombrie), se lansa un nou portal 
de anunþuri imobiliare, ce avea sã poarte chiar numele 
acestui obiect cu o istorie misterioasã. Astãzi, Titirez.ro 
este unul dintre cele mai populare portaluri de anunþuri 
imobiliare de pe piaþa autohtonã, statisticile oficiale 
privitoare la trafic plasându-l printre primii 3 jucãtori 
de pe acest segment. „Suntem mândri cã am reuºit sã 
transformãm acest obiect fascinant, anume titirezul, în-
tr-un brand de notorietate pe plan local. Ne bucurãm de 
creºterea pe care am înregistrat-o în cei mai bine de 12 
ani de activitate, de reuºitele adunate în portofoliu, pas 
cu pas, precum ºi de clienþii fideli care ni s-au alãturat pe 
parcurs – dezvoltatori, agenþii sau consumatori finali. 
Am fost ºi rãmânem dedicaþi îmbunãtãþirii permanente 
a serviciilor pe care le avem de oferit, în folosul clienþi-
lor noºtri”, spune Costina Petrescu, CEO-ul Titirez.ro.

SERVICIILE PERSONALIZATE,  
CHEIA UNUI MARKETING EFICIENT

Interesant este cã portalul de anunþuri mai 
sus-menþionat reprezintã, în sine, doar o parte dintr-un 
model de business inovator, marcat de strãdania perma-
nentã de a se deosebi de concurenþã. Care sunt, mai con-

cret, caracteristicile sale diferenþiatoare? „În primul rând, 
considerãm cã ne deosebim semnificativ de concurenþã 
prin faptul cã suntem mult mai mult decât un simplu site 
de anunþuri”, spune Costina Petrescu. „Astfel, Titirez.
ro reprezintã, de fapt, un brand-umbrelã pentru o reþea 
integratã, de 17 site-uri imobiliare niºate, fiecare cu spe-
cificul sãu – printre acestea se numãrã imobiliare24.ro, 
multecase.ro, imobiliare-net.ro, anunturi-imobiliare.net, 
anuntimobiliar.ro, paginiimobiliare.ro etc. O diferenþiere 
atentã, ce ilustreazã perfect linia noastrã directoare în 
business: aceea de a oferi clienþilor noºtri servicii perso-
nalizate, cât mai bine rafinate ºi adaptate segmentului pe 
care activeazã. Credem cã aceasta este cheia unui mar-
keting eficient, indiferent de domeniul de activitate la 
care ne raportãm”, completeazã femeia de afaceri. 

CUMPÃRÃTORUL DIN IMOBILIARE,  
MAI EDUCAT ªI MAI PRECAUT

Urmãrind permanent acest obiectiv, în asociere 
cu brandul Titirez.ro s-a lansat, în scurt timp, ºi CRM-ul 
ImobManager, ce vine sã completeze paleta de servicii 
oferite clienþilor – agenþii, dar ºi dezvoltatorilor imo-
biliari. Acesta din urmã este un instrument foarte util, 
dedicat profesioniºtilor din domeniu, care astfel îºi pot 
gestiona mult mai uºor atât activitatea zilnicã, cât ºi 

portofoliul de proprietãþi. 
În toamna lui 2019, a urmat, un alt pas firesc în 

creºterea businessului, anume lansarea imoPR – com-
panie ce se poziþioneazã în piaþã ca prima agenþie de 
marketing, publicitate ºi comunicare dedicatã exclusiv 

domeniului imobiliar. O decizie ce s-a dovedit de o în-
semnãtate strategicã înainte de pandemie, având în 
vedere cã ultimii doi ani au pus o presiune deosebitã 
pe eficacitatea acþiunilor de promovare derulate chiar 
ºi de cei mai mari jucãtori din piaþa de profil. Asta pen-
tru cã, pe fondul unei oferte din ce în ce mai variate, în 
corelaþie cu un context economic marcat de provocãri 
susþinute,  potenþialii cumpãrãtori de locuinþe nu doar 
cã sunt mai educaþi, ci manifestã, în mod firesc, ºi o pre-
cauþie sporitã în luarea unei decizii de achiziþie. 

EXTINDEREA PORTOFOLIULUI,  
ÎN TANDEM CU RAFINAREA SERVICIILOR

Conºtientã de importanþa unei strategii de mar-
keting „ca la carte”, reprezentanta Titirez.ro ºi imoPR 
se aratã cât se poate de încrezãtoare în potenþialul de 
creºtere a businessului pe care îl conduce. Aceasta are 
în vedere extinderea portofoliului de clienþi ºi proiecte, 
rafinarea serviciilor oferite acestora, dar ºi angajarea 
unor noi membri în echipã, pe mãsurã ce transpune-
rea în practicã a primelor douã obiective o va impune. 
„Considerãm cã fondarea imoPR, prin care oferim 
servicii complete de promovare clienþilor noºtri, ne va 
ajuta ºi de acum încolo sã ne sedimentãm traiectoria 
ascendentã în domeniu”, încheie Costina Petrescu.

Dragoş Costache, director executiv Apulum94 & SpinMedia: 

“Cred că vom asista la o perioadă de 
«corecție» a pieței imobiliare”

Cât de importantã este derularea unei campanii 
de publicitate pe piaþa imobiliarã?
Orice companie care înþelege importanþa vizibi-

litãþii ºi îºi doreºte sã comunice eficient cu potenþialii 
clienþi alege sã disemineze informaþiile despre produ-
sele sau serviciile pe care le oferã ºi prin intermediul 
unor campanii publicitare utilizând canale de comuni-
care outdoor/ indoor. Pe piaþa imobiliarã campaniile 
de promovare offline sunt accesate, în principal, de 
cãtre o mare parte dintre dezvoltatorii imobiliari, dar 
ºi de agenþiile imobiliare de renume. Mixul de promo-
vare între mediul online ºi offline aduce beneficii atât 
de branding, cât ºi de creºtere a posibilitãþii de a ajunge 
mai uºor la publicul þintã. 

Dacã ne referim strict la piaþa imobiliarã, în ulti-
mul timp se poate observa o disponibilitate tot mai 
crescutã a celor implicaþi în acest domeniu de a accesa 
publicitatea outdoor. Consumatorii finali au devenit 
din ce în ce mai atenþi la detalii, mai informaþi, mai 
implicaþi în procesul de achiziþie al produselor ºi ser-
viciilor, astfel încât orice companie care îºi doreºte sã 
dezvolte un business sustenabil are nevoie de o comu-
nicare permanentã cu publicul vizat ºi de aici înþele-
gem importanþa campaniilor de publicitate. 

Este aproape imposibil sã te poziþionezi în piaþã ºi 
în mintea clienþilor ca brand uºor de recunoscut dacã 
nu comunici permanent, pe diverse canale, într-un mod 
constant ºi corect. Iar în absenþa unui plan de promova-
re pe termen mediu ºi lung rezultatele spectaculoase se 
vor lãsa aºteptate. 

În acest context, ce loc ocupã publicitatea outdo-
or/ indoor? 
Chiar dacã tranziþia de la „tradiþional” cãtre digital 

este în plinã desfãºurare, publicitatea outdoor ºi indo-

or îºi aduce în continuare o contribuþie importantã la 
creºterea impactului mesajelor transmise publicului. 
Aºa cum ne place nouã sã spunem, mixul de publicita-
te reprezintã o modalitate mult mai eficientã de pro-
movare, iar aici putem include publicitatea outdoor 
(panouri stradale, meshuri de mari dimensiuni am-
plasate pe blocuri, billboarduri, unipoluri, backlit-uri, 
steaguri), indoor (distribuþie de materiale publicitare, 
panotaj), boarding pass-uri (promovare pe biletele de 
avion) etc.

Un serviciu de promovare pus la dispoziþia clienþi-
lor noºtri este prin intermediul parcului acvatic de dis-
tracþii Divertiland (prin afiºarea reclamelor în diverse 

locaþii atent selecþionate, atât în interiorul parcului, cât 
ºi al parcãrii). 

Specializãrile dumneavoastrã acoperã atât piaþa 
imobiliarã, cât ºi publicitatea outdoor/indoor. 
Cât de important este sã cunoºti foarte bine piaþa 
pentru care faci campanii de publicitate?
Cred cã, fãrã a avea o solidã experienþã în dome-

niul în care activezi ºi fãrã o foarte bunã cunoaºtere a 
pieþei pentru care doreºti sã faci campanii de publicita-
te poþi rata ºansa de a fi ales de cãtre clienþi ca purtãtor 
al mesajelor acestora. În momentul în care deþii solide 
cunoºtinþe teoretice de specialitate, îþi cunoºti piaþa ºi 
posezi o experienþã relevantã, poþi îndrãzni sã afirmi 
cã eforturile întreprinse vor genera rezultatele aºtep-
tate de clienþi. Este necesar, în egalã mãsurã, sã îþi alegi 
cu grijã mesajele transmise cãtre publicul vizat, sã ai 
în vedere ce anume vrei sã le comunici ºi mai ales sã 
þii cont de întreg contexul general al momentului re-
spectiv. 

Statisticile aratã cã existã, în România, deficit 
de locuinþe, cererea fiind mai mare decât oferta. 
În aceste condiþii, mai are rost publicitatea, câtã 
vreme oricum existã vânzare? 
Existã deficit de locuinþe în România ºi cea mai 

mare presiune o regãsim în marile oraºe ºi, mai cu 
seamã, în Bucureºti. Dacã ne referim strict la Bucureºti 
ºi Ilfov, zonele unde compania noastrã activeazã, pe 
lângã deficitul de locuinþe ne lovim ºi de vechimea ce-
lor existente. Majoritatea construcþiilor sunt de dinain-
te de 1977 ºi, nu de puþine ori, clienþii aleg aceste tipuri 
de locuinþe din lipsã de variante. 

Sã nu uitãm cã piaþa imobiliarã este în continuã 
schimbare, iar perioadele de creºtere, stagnare ºi mai 

apoi scãdere fac parte dintr-un ciclu normal al acestui 
domeniu în care promovarea te ajutã sã treci mai uºor 
prin fiecare dintre aceste etape. 

Mulþi fac greºeala sã renunþe nejustificat la campa-
niile de promovare outdoor/ indoor atât în perioadele 
în care piaþa „merge”, cât ºi în perioadele mai puþin 
bune pentru industrie, reducându-ºi astfel posibilita-
tea de a obþine rezultate pozitive constante. 

Ce perspective au, pentru anul viitor, cele douã 
pieþe: imobiliarã ºi de publicitate outdoor/  
indoor? 
Anul 2023 începe cu noi modificãri de impozitare 

pentru tranzacþiile imobiliare, ceea ce va duce la o serie 
de schimbãri de abordare atât din partea vânzãtorilor, 
cât ºi a cumpãrãtorilor. Cred cã vom asista la o peri-
oadã de „corecþie” a pieþei imobiliare, iar experienþa 
acumulatã la contactul cu fenomene similare din trecut 
de cãtre cei implicaþi în acest domeniu va avea un rol  
important asupra direcþiei în care va evolua aceastã 
industrie. 

Piaþa de publicitate outdoor/ indoor este în conti-
nuare cãutatã de majoritatea companiilor care înþeleg 
rolul ºi importanþa mixului de publicitate, oferind din 
ce în ce mai multe posibilitãþi de a evidenþia campaniile 
de promovare. Faþã de anii trecuþi vedem o schimbare 
a modului de promovare outdoor de la panourile cla-
sice cãtre noile panouri de tip display ceea ce ne aratã 
cã publicitatea OOH se adapteazã noilor tendinþe ale 
pieþei. 

În acest moment perspectivele pieþei de publicita-
te sunt de extindere ºi înglobeazã un cumul de factori 
ce vor putea fi favorabili în funcþie de deciziile luate la 
nivelul fiecãrei companii ce îºi desfãºoarã activitatea în 
acest domeniu. (Marius Romaºcanu)

Costina Petrescu, CEO Titirez.ro

Dragoş Costache,  
director executiv Apulum94 & SpinMedia
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organismelor de evaluare a conformitãþii, organismul 
naþional de acreditare dezvoltã scheme de acreditare 
specifice. 

Organismul naþional transpune cerinþele Directi-
velor ºi Regulamentelor, prin standardele armonizate 
(publicate in Jurnalul Oficial al UE), efectuând activita-
tea de acreditare - acrediteazã organismele de evaluare 
a conformitãþii. Autoritãþile naþionale desemneazã ºi 
notificã organismele de evaluare a conformitãþii, acre-
ditate pe site-ul NANDO al Comisiei Uniunii Europene 
pentru fiecare domeniu. Spre exemplu, Ministerul Eco-
nomiei notificã pentru directivele de maºini, jucãrii 
etc., Ministerul Agriculturii - pentru directiva de pro-
duse eco etc. 

O organizaþie deschide site-ul NANDO, îºi alege un 
organism de evaluare a conformitãþii care sã-i evalueze 
produsele sau serviciile. Dupã obþinerea certificatului 
de conformitate, produsele respective pot circula liber 
pe piaþa comunitarã. 

Statele membre al UE sunt obligate sã asigure, prin 
autoritãþile corespunzãtoare, supravegherea pieþei.

Cum pot afla dacã un anumit laborator este acre-
ditat RENAR? 
Lista organismelor acreditate, cu precizarea dome-

niilor lor de competenþã, este permanent actualizatã 
pe site-ul RENAR, iar rapoartele ºi certificatele emise 
de organismele acreditate pot fi recunoscute prin mar-
ca naþionalã de acreditare, conþinând cuvântul „RE-
NAR”, 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 Con-

formitãþii îl urmeazã pentru a iniþia procesul de acredi-
tare este accesarea ºi studierea mapelor de documente 
informative, care se gãsesc pe site-ul RENAR. Totodatã, 
el trebuie sã achiziþioneze standardul în conformitate 
cu care îºi desfãºoarã activitatea. Ulterior, organismul 
va depune dosarul cu documentele solicitate de RE-
NAR, pentru acreditarea iniþialã, pentru extindere sau 
reacreditare. Organismul va verifica, la data depunerii, 
dacã dosarul sãu conþine ultima ediþie a formularelor 
completate (în conformitate cu mapele de documen-
te informative). Dosarul se înregistreazã numai în si-
tuaþia 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 verificãm respectarea acestor cerinþe ºi 
abia apoi trecem la pasul urmãtor. Toate etapele unei 
acreditãri sunt enunþate pe site-ul RENAR. 

ªi fac precizarea cã în data de 11 noiembrie 2022 
a fost adoptat nou Regulament pentru Acreditare, pu-
blicat pe site! De asemenea, pe 20 decembrie, a fost 
actualizat Regulamentul specific de acreditare, în do-
meniul acreditãrii organismelor care efectueazã audit 
ºi certificare ale sistemelor de management – calitate, 
mediu, sãnãtate ºi securitate ocupaþionalã, calitatea 
dispozitivelor medicale, anti-mitã conform SR EN ISO/
CEI 17021-1:2015. 

Menþionez ºi faptul cã organismele acreditate poar-
tã întreaga responsabilitate pentru activitãþile pe care 
le desfãºoarã ºi documentele pe care le emit ºi nu pot 
utiliza acreditarea acordatã de RENAR pentru a fi exo-
nerate de rãspundere sau împãrþirea responsabilitãþii.

Cum colaboraþi cu autoritãþile, în îndeplinirea 
misiunii dvs.?
RENAR-ul are o colaborare foarte bunã cu au-

toritãþile, cu ministerele din România. La nivelul 

RENAR-ului s-a constituit un Consiliu Consultativ al 
autoritãþilor, Consiliu Consultativ care se întruneºte 
periodic ºi stabileºte principalele linii directoare de 
implementare a reglementãrilor, pe diverse domenii 
de activitate.

Ce proiecte aveþi în derulare?
Asociaþia de Acreditare din România – RENAR 

este partener în cadrul proiectului „Capacity building 
in line with the Cybersecurity Act for the Romanian 
competent authorities CERT-RO and RENAR” (2020-RO-

IA-0224), finanþat de Uniunea Europeanã, prin Agenþia 
Europeanã HaDEA (European Health and Digital 
Executive Agency).

Care este scopul proiectului?
Proiectul are drept scop consolidarea capacitãþii 

administrative a Directoratului Naþional de Securitate 
Cibernetica (DNSC) ºi a Organismului Naþional de Acre-
ditare din România (RENAR) pentru implementarea 
schemei de certificare a activitãþii cibernetice, în con-
formitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/881 
privind securitatea ciberneticã (CyberSecurityAct).

În ce perioadã se desfãºoarã proiectul ºi care 
sunt partenerii acestuia?
Perioada de desfãºurare este cuprinsã între 01 iulie 

2021 / 30 iunie 2023, iar parteneri sunt Directoratul Naþi-
onal de Securitate Ciberneticã – DNSC, Asociaþia de Acre-
ditare din România – RENAR ºi Ernst&Young SRL – EY.

Care sunt obiective specifice ale acestui 
proiect?
Obiectivele specifice sunt: 
- dezvoltarea de capabilitãþi interne ºi operaþi-

onale, pentru a evalua conformitatea beneficiarilor 
cu legislaþia UE, în domeniul certificãrii securitãþii ci-
bernetice, în acord cu cerinþele Regulamentului (UE) 
2019/881 (“EU Cybersecurity Act”);

- furnizarea de cunoºtinþe ºi clarificãri factorilor 
interesaþi din România privind anumite Scheme de Cer-
tificare Europene de Securitate Ciberneticã, cu luarea în 
considerare a complexitãþii ridicate a aspectelor logisti-
ce, administrative, tehnice ºi de gestionare ale acestora;

- diseminarea informaþiilor privind cerinþe ºi as-
pecte tehnice ale Schemei Europene de Certificare a 
Securitãþii Cibernetice (schema EUCC); 

- analiza nivelului de maturitate al pieþei din Ro-
mânia, pentru implementarea schemelor de certificare 
a securitãþii cibernetice;

- crearea unei platforme demo, care sa cuprindã 
înregistrãri ºi rezultate ale certificãrii securitãþii ciber-
netice realizate;

- activitãþi de instruire privind standarde aplicabi-
le, bune practici de acreditare/certificare în domeniul 
securitãþii cibernetice;

- diseminarea de informaþii adecvate factorilor 
interesaþi din România sã implementeze activitãþi de 
evaluare a conformitãþii, în domeniul securitãþii ciber-
netice;

- analiza comprehensivã a situaþiei actuale la ni-
velul european, precum ºi al statelor membre cu expe-
rienþã în dezvoltarea ºi implementarea de Scheme de 
Certificare acreditate de securitate ciberneticã;

- asigurarea unei legãturi adecvate cu platforme ºi 
grupe de lucru Europene în domeniu, în acord cu pre-
vederile Regulamentului UE 2019/881, inclusiv prin 
participarea activã a DNSC si RENAR.

Ce aºteptaþi de la acest proiect?
Printr-un program multidimensional, rezultate aº-

teptate ale proiectului includ:
- capabilitãþi de acreditare/certificare în domeniul 

securitãþii cibernetice în România;
- sesiuni de instruire pentru personal;
- campanii naþionale de conºtientizare ºi clarifica-

re a problematicii;
- studii privind standardele de certificare a secu-

ritãþii cibernetice ºi analiza comparativã;
- raport privind disponibilitatea organismelor din 

România pentru implementarea de scheme de certifi-
care a securitãþii cibernetice, în conformitate cu preve-
derile Regulamentului privind securitatea ciberneticã 
(CyberSecurityAct).

/ Daniel Neguþ

“RENAR asigură implementarea în România a cerințelor 
pentru 24 de directive și regulamente ale Uniunii Europene”

interviu cu prof. univ. dr. Fănel Iacobescu, președintele RENAR şi membru în  
Consiliul General al Confederaţiei Internaţionale a Măsurărilor

(urmare din pagina 1)

Alina-Elena Taină,  
Director General Renar

Prof. Univ. dr. ing. Dr.h.c. Fãnel Iacobescu, 
Preºedinte Renar
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Consiliul Concurenþei a finalizat inspecþi-
ile inopinate efectuate la cele 10 bãnci partici-
pante la stabilirea ratelor de referinþã ROBOR. 
Acest indice este rata de referinþã a pieþei mo-
netare interbancare pentru depozitele plasate 
între cele 10 instituþii de credit relevante din 
punctul de vedere al activitãþii pe piaþa mone-
tarã interbancarã din România, selectate pe 
baza unor criterii de performanþã stabilite de 
Banca Naþionalã a României. Inspecþiile s-au 
derulat în cadrul investigaþiei privind posibi-
le înþelegeri între cele 10 bãnci pentru fixarea 
ratei dobânzii ROBOR, la un nivel cât mai ridi-
cat, în cadrul procedurii de „fixing” (stabilirea 
ratelor de referinþã pentru ROBOR ºi ROBID). 
Potenþiala practicã anticoncurenþialã afectea-
zã întreg teritoriul României, indicele ROBOR 
stabilit de cele 10 bãnci fiind o componentã 
a ratei dobânzii pentru creditele în lei cu do-
bândã variabilã, acordate persoanelor fizice 
înaintea datei de 2 mai 2019 ºi a creditelor în 

lei cu dobândã variabilã, acordate persoane-
lor juridice din toate sectoarele economice. 

Documentele ridicate în cadrul inspecþi-
ilor inopinate se aflã în analiza autoritãþii 
române de concurenþã, în cadrul procedurilor 
specifice. 

Inspecþiile inopinate sunt autorizate de 
Curtea de Apel Bucureºti ºi sunt justificate de 
necesitatea obþinerii tuturor informaþiilor ºi 
documentelor necesare clarificãrii posibilelor 
practici anticoncurenþiale analizate. Efectua-
rea acestora nu reprezintã o antepronunþare 
în ceea ce priveºte vinovãþia companiilor. 
Legea concurenþei interzice orice înþelegeri 
între companii ºi practici concertate care îm-
piedicã, restrâng sau denatureazã concurenþa 
pe piaþa româneascã, în special cele care stabi-
lesc preþuri de cumpãrare sau de vânzare sau 
orice alte condiþii de tranzacþionare. 

Justificând declanºarea controlului, pre-
ºe dintele Consiliului Concurenþei, Bogdan 

Chiriþoiu, spunea: “Au crescut foarte mult 
dobânzile ºi la noi, la vremea respectivã. Am 
analizat dacã aceastã creºtere a dobânzilor 
a avut un caracter speculativ sau a fost în 
condiþii de piaþã. E foarte important de spus: 
creºterile de preþ nu sunt automat un lucru 
anticoncurenþial. Ele pot fi justificate de anu-
mite evoluþii economice. Ce este ilegal, inco-
rect este sã faci lucruri peste, sã profiþi de un 
anumit context economic ca sã creºti preþuri. 
Altfel, sunt momente când sunt crize, iar în 
unele crize preþurile cresc. Sã creascã preþul 
este un lucru greu pentru consumatori, dar 
nu este ilegal”.

Bogdan Chiriþoiu a mai afirmat cã in-
spectorii se uitã la modul în care se formeazã 
ROBOR, dar ºi la alte lucruri. Întrebat ce riscã 
bãncile, preºedintele Consiliului Concurenþei  
a rãspuns cã orice companie care încalcã Le-
gea Concurenþei riscã o amendã de maxim 
10% din cifra de afaceri.
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Indicele ROBOR a început luna decembrie în scãdere, faþã de valorile 
anterioare. Poate fi consecinþa investigaþiei declanºate de Consiliul 
Concurenþei?
ROBOR-ul reflectã estimãrile bãncilor privind evoluþia dobânzilor pe 

o perioadã de pânã la un an, deci, putem spune cã, acum, bãncile estimeazã 
cã dobânzile vor rãmâne sus, dar nu vor mai creºte atât de puternic. 

Dobânda nu este altceva decât preþul banilor ºi, ca orice preþ, este in-
fluenþat de cerere ºi ofertã. Din cauza inflaþiei ridicate ºi scãderii puterii de 
cumpãrare, bãncile se aºteaptã sã scadã creditarea (deci ºi nevoia bãncilor 
de bani, pentru a acorda credite noi). De aceea, acum, îºi oferã între ele 
bani, la dobânzi uºor mai mici, pe termene mai lungi (ROBOR însemnând 
media aritmeticã a acestor cotaþii zilnice de dobândã).

Ce alternative la ROBOR au clienþii bãncilor afectaþi de sporul major 
din lunile trecute?
Pe FinZoom.ro se poate compara grafic cum au evoluat, zilnic, indicii 

ROBOR ºi IRCC în ultimii ani, iar dacã ne uitãm doar faþã de anul trecut, 
creºterea este uriaºã. 

De exemplu, ROBOR a crescut cu aproape 6 puncte procentuale. Ceea 
ce înseamnã rate mai mari cu câteva sute de lei, pentru românii cu credite 
în lei, cu dobândã variabilã, dependentã de ROBOR.

Simulare de calcul FinZoom.ro: Credit ipotecar 250.000 lei / 30 ani – 
(dobândã=indice + 3,50%) 

Sursa: https://www.finzoom.ro/calculatoare/calculator-credite 

Astfel, comparativ cu acum un an, rata s-a majorat cu 994 lei (creºtere 
de aproape 70%!)

Soluþii pentru a scãpa de ROBOR
1) Cea mai bunã soluþie este, în continuare, refinanþarea cu dobândã 

fixã, pentru o perioadã limitatã. Bãncile oferã, încã refinanþãri cu dobândã 
fixã de 6% - 7%, pentru 3 - 5 ani, apoi variabilã, în funcþie de IRCC. O astfel 
de dobândã este mai micã decât orice dobândã variabilã, fiindcã dobân-
da variabilã este formatã din indice (ROBOR sau IRCC), plus marja bãncii 
(care poate fi de la 2%, pânã la 3.5%) ºi care, însumate, depãºesc aceste 
dobânzi fixe de 6% - 7%.

Refinanþarea se poate face la propria bancã sau la o alta (în acest ul-
tim caz, trebuie sã se þinã seama de costurile suplimentare cu evaluatorul, 
notarul, scrisoarea de refinanþare – aproximativ 2.000 – 3.000 lei, la un 
apartament de 50.000 euro).

2) Trecerea la IRCC este, în continuare, o soluþie bunã. În exemplul 
nostru de mai sus, rata se reduce instant cu aproape 700 lei, iar cei care 
au trecut la IRCC încã de acum 6 luni au plãtit mii de lei mai puþin la ratã. 
Pentru cei care îºi permit sã plãteascã lunar câteva sute de lei în plus, mai 
bine trec de la ROBOR, la IRCC, iar diferenþa pe care o câºtigã la ratã o pot 
folosi pentru plãþi anticipate la credit (pentru a reduce perioada creditului 
ºi costurile totale cu acel credit). 

Diferenþa între ROBOR ºi IRCC este datã de faptul cã bãncile fac zilnic 
cotaþii de dobândã pe toate scadenþele (adicã ROBOR) ºi fac tranzacþii efec-
tive la dobânzile cele mai bune (care, ponderate cu volumul tranzacþiilor, 
adicã IRCC). 

Atenþie, însã – ºi IRCC este variabil ºi creºte. Nu atât de repede ca RO-
BOR (se poate vedea din graficul cu serii zilnice de mai sus), dar creºte ºi el. 

Cât de receptive sunt bãncile la solicitãrile clienþilor, în acest sens? 
În general, bãncile sunt receptive, fiindcã îºi doresc sã continue re-

laþia contractualã ºi sã-ºi recupereze banii împrumutaþi, în cele mai bune 

condiþii. Banca poate propune: refinanþare, reduceri de costuri, ori graþie/ 
rescadenþare/ reeºalonare – celor care au dificultãþi la plata ratelor.

Cei care nu gãsesc soluþii direct la bancã, pot apela la CSALB (Centrul 
de Soluþionare Alternativã a Litigiilor în domeniul Bancar). 

Cât de mult conteazã lipsa educaþiei financiare a populaþiei, în adop-
tarea unor decizii greºite, la solicitarea de credite? 
Este primordial sã iei decizii doar în cunoºtinþã de cauzã. Iar, pentru 

acest lucru, trebuie sã-þi faci bine calculele în avans, sã înþelegi foarte bine 
care îþi sunt nevoile, riscurile la care te expui, precum ºi care îþi sunt dreptu-
rile ºi obligaþiile. ªi trebuie sã compari oferte de la toate bãncile!

Trebuie sã-þi faci calcule câtã casã, ori maºinã îþi poþi permite cu venitul 
tãu, astfel încât ratele tale sã nu depãºeascã un sfert din venitul familiei, 
pentru ca acestea sã nu devinã o povarã (de exemplu, preþul casei nu trebu-
ie sã depãºeascã 4 salarii anuale ale familiei, iar maºina - 6 salarii lunare).

La un credit pentru casã, dai un avans cât mai mare, pentru a te înda-
tora cât mai puþin. ªi trebuie sã exersezi economisirea! Trebuie sã economi-
seºti lunar cel puþin un an, ca sã dai avansul pentru casã, fiindcã dacã tu nu 
poþi pune deoparte, lunar, acum, suma echivalentã cu o ratã lunarã, ce te 
face sã crezi cã vei fi în stare sã faci asta în urmãtorii 30 ani?

Apoi, pentru a te feri de riscul valutar, trebuie sã te îndatorezi în mone-
da în care câºtigi veniturile. Iar, pentru a te feri de riscul de a creºte dobân-
da, alegi credit cu dobândã fixã. ªi îþi faci asigurare de casã, de sãnãtate, de 
ºomaj – ca sã fii acoperit cu rata la credit ºi în perioade mai dificile.

/ Pagini realizate de Daniel Neguþ

Irina Chiþu, managing director FINZOOM:  
“În ultimul an, ROBOR a crescut cu aproape 6 puncte procentuale”!

ROBOR Rata 
ROBOR IRCC Rata 

IRCC
8 decembrie 2021 – 
2.09%

1.434 
lei

ianuarie – martie 2022 – 
1,17%

1.292 
lei

8 decembrie 2022 – 
7,75%

2.428 
lei

octombrie – decembrie 
2022 – 4,06%

1.758 
lei

Indicele ROBOR – în atenția Consiliului Concurenței

Bogdan Chiriþoiu,  
pre ºe dinte Consiliul Concurenþei

Irina Chiþu,  
managing director FINZOOM
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Clienþii nemulþumiþi de creºterea dobânzilor cauzatã de creºterea ROBOR, ori 
de orice altã problemã legatã de relaþiile lor cu banca, pot apela la Centrul de 
Soluþionare Alternativã a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB). Pe aceastã 
temã, am stat de vorbã cu directorul CSALB, Liviu Fenoghen.

Care este rolul CSALB? 
Este foarte simplu rolul nostru - sã-i împãcãm pe consumatori, cu comerci-

anþii din sistemul financiar-bancar, adicã, în speþã, cu bãncile sau cu IFN-urile. ªi 
este un rol pe care ni l-a dat o Directivã Europeanã - este vorba despre Directiva 
11/2013, referitoare la soluþionarea alternativã a litigiilor, precum ºi un regu-
lament, 524/2013, care se referã la soluþionarea online a litigiilor. Aceste douã 
norme europene au fost transpuse printr-o Ordonanþã în plan naþional, la noi, 
în România. Este vorba despre Ordonanþa nr. 38/2015, referitoare la soluþiona-
rea alternativã a litigiilor în domeniul bancar. Sunt patru-cinci articole care se 
referã direct la Centrul de Soluþionare Alternativã a Litigiilor în Domeniul Bancar 
(CSALB) ºi este evident dedicatã împãcãrii sau gãsirii unor soluþii alternative la 
problemele pe care le pot avea consumatorii, în raport cu bãncile sau cu IFN-urile, 
atunci când au probleme, bineînþeles, justificate. A se înþelege ca aceastã Ordo-
nanþã reprezintã un cadru general pentru mai multe astfel de centre SAL (Centre 
de Soluþionare Alternativã a Litigiilor – n.red.), care sã fie dedicate diverselor 
sectoare de business. Mai existã un centru SAL la nivelul Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã, SAL-Fin se numeºte si care are rol, evident, pentru împãcarea 
consumatorilor, cu comercianþii din domeniul asigurãrilor, al pensiilor private 
ºi al pieþei de capital. Mai existã o Direcþie SAL, la nivelul ANPC, care are rol ºi 
de entitate SAL complementarã, în sensul cã acolo ar trebui sã fie rezolvate toate 
solicitãrile consumatorilor din toate celelalte domenii de business, care nu ºi-au 
creat propriile centre SAL. 

ªi dacã tot suntem aici, va pot da, numai ca element de comparaþie, Bulgaria, 
care, la ora actualã, are 16 centre SAL. Noi avem, însã, doar trei centre SAL, practic, 
CSALB ºi cele douã entitãþi menþionate anterior.

Deci, aºa cum poate multã lume a crezut, pânã acum, nu este vorba doar 
despre bãnci, ci ºi despre IFN-uri ºi despre societãþi de asigurãri...
Exact, dar CSALB-ul se ocupã de bãnci ºi IFN-uri, deci, practic tot ceea ce  în-

seamnã entitãþi autorizate, reglementate, monitorizate, supravegheate de Banca 
Naþionalã a României. Celelalte entitãþi - asigurãri, pensii private, pieþe de capital 
- au un alt SAL, în cadrul ASF, care se numeºte SAL-Fin. 

Înþeleg cã vã referiþi doar la IFN-urile care sunt în registrele BNR, pentru cã 
- altfel - au apãrut o puzderie de IFN-uri care te îmbie la televizor sã iei bani 
cu împrumut...
Da, cele care se aflã în registrele Bãncii Naþionale a României. Însã, dincolo 

de competenþele CSALB-ului, important este ca reprezentanþii acestor IFN-uri sã 
ºi doreascã sã rezolve problemele de o manierã alternativã, adicã, fãrã sã se mai 
ajungã la instanþa de judecatã, pentru cã procedurile sunt voluntare, aºa cum 
prevede ºi Directiva Europeanã ºi aºa cum lasã ºi Ordonanþa naþionalã. Adicã, 
atât participarea consumatorilor este voluntarã - dumnealor pot veni la noi fãrã 
niciun fel de probleme si sã se adreseze CSALB pentru orice problemã o au, în ra-
port cu bãncile ºi cu IFN-urile, dar ºi bãncile ºi IFN-urile, la rândul lor, sunt libere sã 
intre sau nu în astfel de negocieri, evident. În ultima perioadã, apetitul, în special 
al bãncilor, în raport cu astfel de negocieri intermediate la nivelul CSALB a cres-
cut simþitor, faþã de situaþia de la început, din 2016, de când a început activitatea 
operaþionala a CSALB.

Care este diferenþa între instanþã ºi conciliere?
Vã mulþumesc tare mult pentru întrebare ºi este bine ca ºi consumatorii sã 

ºtie. Unu - procedura CSALB este voluntarã! Doi - ea este gratuitã pentru consuma-
tor, nu costã nimic. Practic, faptul cã vin ºi solicitã rezolvarea unei probleme prin 
intermediul CSALB nu-i costã nimic! 

Iar pentru bãnci, sã ºtiþi cã existã un cost modic, de 993 de lei, aproximativ 
echivalentul a 200 de euro, evident mult mai mic, în comparaþie cu eventualele 
costuri pe care ambele pãrþi ar trebui sã le suporte, atunci când se duc în instanþa 
de judecatã, unde existã onorarii, taxe, tot ceea ce se plãteºte la nivelul unui pro-
ces în instanþã. 

Mai departe, este vorba despre timp. Timpul este foarte scurt la CSALB. Con-
form acestei Ordonanþe, este vorba de 90 de zile, în care trebuie sã fie rezolvatã 
o astfel de problemã, deci practic trei luni. Dar, spre exemplu, anul trecut noi am 
avut o medie de doar 33 de zile! 

Nu în ultimul rând, este vorba despre calificarea conciliatorilor. Aceºtia sunt 
cei care rezolvã problemele, le negociazã, intermediazã soluþionarea acestor pro-
bleme între consumatori ºi bãnci, ºi avem ºi un economist. Toþi sunt superspecia-
lizaþi pe domeniul financiar-bancar ºi au avut o experienþã de cel puþin zece ani, 
în raport cu entitãþile din sistemul financiar-bancar, cu bãncile sau cu IFN-urile. 

La nivelul instanþelor de judecatã, un judecãtor trebuie sã ºtie toate materiile 
ºi este mai dificil, poate, uneori, sã rezolve o problemã într-un timp foarte scurt, 
aºa cum face un conciliator. Dincolo de aceste aspecte, dacã vreþi, de ordin tehnic, 
mai existã un aspect, la CSALB problemele se rezolvã ºi pe baza principiilor de 
echitate, de moralitate, dincolo de litera contractului. 

Un judecãtor este legat cumva de ceea ce scrie în contract, în analiza proble-
mei pe care o are ºi va da o soluþie care se sprijinã pe clauzele existente în respec-
tivul contract, pe când un conciliator nu este þinut de astfel de prevederi, el anali-
zeazã problema dincolo de literã, poate în spiritul contractului, poate în spiritul 
bunei colaborãri dintre pãrþi, poate în spiritul recâºtigãrii încrederii dintre pãrþi. 
Mai mult, în instanþele de judecatã, întotdeauna existã o parte care câºtiga ºi una 
care pierde. La CSALB, printr-o hotãrâre pe care o dã un conciliator, ambele pãrþi 
sunt în câºtig. Chiar dacã, de principiu, am putea spune cã beneficiile îi vizeazã 
pe consumatori, banca, ºi ea, la rândul sãu, câºtigã încrederea acestuia, faptul cã 
el poate sã transmitã mai departe ideea cã banca l-a înþeles, atunci când a avut o 
problemã! ºi, în felul acesta, prin viu grai, prin recomandãri, banca nu poate decât 
sã câºtige la nivelul încrederii, iar încrederea este un capital extrem de important, 
atunci când este vorba despre sistemul financiar-bancar.

ªi acest lucru poate funcþiona inclusiv în cazul în care un proces a început? 
Adicã, sã zicem, banca te-a pus în executare silitã, pentru cã nu þi-ai plãtit 
creditul, iar deja demersurile au început. Poate fi oprit acest proces?
Poate fi oprit, sã ºtiþi. Dar noi am recomandat, de fiecare datã, consumatori-

lor sã meargã mai întâi la bancã sau la IFN, imediat cum au probleme, sã nu aºtep-
te iniþierea procedurilor de executare. Sã meargã mai întâi sã încerce rezolvarea, 
pentru cã ºi Directiva europeanã spune acelaºi lucru. Iar apoi sã vinã prin inter-
mediul CSALB. Practic, ce se câºtigã? În momentul în care se formuleazã o cerere 
prin intermediul CSALB, aceasta este trimisã unor structuri existente la nivelul 
centralelor din bãnci. Sunt structuri interdepartamentale, iar persoanele care 
analizeazã problema au ºi putere de decizie, au ºi un mandat de negociere, spre 
deosebire de funcþionarul bancar de la ghiºeu. ªi astfel, rezultatul poate fi cu totul 
altul, decât atunci când s-a dus consumatorul singur cãtre bancã sau cãtre IFN.

Dincolo de soluþionarea unor probleme care apar pânã la generarea unui 
proces, inclusiv procese aflate pe rolul instanþelor de judecatã, se pot muta spre 
a fi rezolvate mult mai rapid ºi cu costuri mult mai mici, prin intermediul CSALB. 
Iar noi chiar am dat comunicate de presã, în care am arãtat cã, anul trecut, au fost 
67 de procese care s-au stins prin intermediul CSALB, prin intermediul concilia-
torilor CSALB, în sensul cã pãrþile au cerut de la judecãtor un termen de amâna-
re. Apoi, consumatorul a adresat o cerere Centrului, banca a intrat în negociere, 
evident fiind amândoi determinaþi sã soluþioneze problema de manierã amiabilã 
ºi s-a obþinut o hotãrâre. S-au dus la urmãtorul termen cu hotãrârea datã de con-
ciliatori, iar judecãtorul a luat act de faptul cã pãrþile s-au înþeles în afara etapei 
de judecatã. În asemenea condiþii, se restituie ºi jumãtate din taxele care au fost 
achitate, pentru cã instanþa nu ºi-a mai dus pânã la final rolul propriu-zis. 

Iar anul acesta deja ne apropiem de dublul cifrei din anul anterior, deci avem 
aproximativ 130 de astfel de cereri, care au fost mutate din instanþe ºi soluþionate 
prin intermediul CSALB.

Poate apela omul la CSALB ºi dacã nu este de acord cu notificarea prin care 
este înºtiinþat cã se mãreºte ROBOR? 
Câtã vreme existã probleme - ºi cum, la ora actualã, sunt probleme de creº-

teri generalizate de costuri ºi preþuri, inflaþie foarte mare, provocate pe fondul 
anilor de pandemie, de rãzboiul care se desfãºoarã în vecinãtatea României, 

evident cã forþa de platã ºi de cumpãrare a scãzut în ultima perioadã – deci, în 
toate aceste situaþii în care existã motive justificate, se poate renegocia un con-
tract. Practic, se poate solicita renegocierea unui contract, în funcþie de dovezile 
care se ataºeazã, pentru cã un om nu cere doar renegocierea, fãrã sã arate ºi care 
sunt motivele - ºomaj, decesul soþului, ori apariþia copiilor. Nu întotdeauna, poate, 
dar câtã vreme existã motive juste, bãncile acceptã. În anul 2016, rata de refuz 
a intrãrii bãncilor în astfel de negociere era de 80 de procente, dar anul acesta 
suntem undeva sub cinci procente. Mai mult, iarãºi este bine de ºtiut, în toþi anii 
aceºtia, cumva, pãrþile s-au rutinat, au înþeles cã negocierea înseamnã compromis 
de partea ambelor pãrþi, nu doar de partea bãncii sau nu doar de partea consu-
matorului. Anul acesta, din 100 de cereri care au fost negociate prin intermediul 
CSALB, 91 au fost acceptate, soluþiile au fost acceptate ºi doar 9 dintre ele au fost 
refuzate de cãtre una dintre pãrþi sau poate chiar de amândouã pãrþile. Deci, 91% 
este procentul, la ora actualã, de hotãrâri - hotãrârea însemnând o soluþie care a 
fost acceptatã de ambele pãrþi.

Care sunt paºii concreþi de urmat de un client nemulþumit de relaþia cu 
banca?
Vã mulþumesc de întrebare. Mai întâi, consumatorul trebuie sã meargã cãtre 

bancã sau cãtre IFN-ul respectiv. Acesta este pasul corect, pentru cã, de multe ori, 
îºi gãseºte soluþionarea direct, în raport cu banca sau cu IFN-ul. Dacã nu primeºte 
un rãspuns sau dacã primeºte un rãspuns care nu-l satisface, intra pe site-ul csalb.
ro ºi va fi orientat imediat cãtre o paginã, unde existã o aplicaþie IT, care se com-
pleteazã foarte uºor cu datele dumnealui, bineînþeles, ºi cu descrierea simplã a 
problemei pe care o are ºi ceea ce solicitã, în termeni uzuali. Aplicaþia este dispo-
nibila 24/7. Dacã totuºi, un consumator apreciazã cã are mai mult de scris decât 
îi permite aplicaþia, poate descãrca anumite formulare, tot de la noi de pe site, 
le completeazã ºi le transmite mai departe pe e-mail, la adresa office@csalb.ro. 

Cei care nu sunt prieteni cu digitalizarea pot face o cerere de mânã ºi pot tri-
mite pe adresa: str. Sevastopol, nr. 24, la CSALB, ori - pentru persoanele care sunt 
în Bucureºti-Ilfov - avem aproape în fiecare zi câte un consumator, uneori chiar 
doi, care vin direct la sediu ºi sunt ajutaþi sã completeze o cerere, aici.

Cererea, odatã completatã, plus documentele doveditoare, ale problemelor 
care genereazã solicitarea, sunt ataºate ºi transmise mai departe bãncii, prin in-
termediul respectivei aplicaþii. Banca analizeazã ºi decide dacã intrã în negociere. 
În momentul în care se intra în negociere, este desemnat aleatoriu un conciliator 
- la ora actualã avem 18 conciliatori, sunt prezenþi toþi pe site-ul CSALB. Conci-
liatorul iniþiazã discuþiile, evident anterior discutând cu consumatorul/clientul, 
ulterior, cu banca are loc o negociere ºi la final conciliatorul are abilitatea de a 
propune o notã de soluþie, adicã modul în care dumnealui vede cã s-ar putea re-
zolva problema.  

Acea notã de soluþie este analizatã de ambele pãrþi. Dacã una dintre pãrþi de-
cide cã nu-i convine soluþia, nici mãcar dupã un fine tuning pe respectiva notã, 
atunci poate sã decidã sa iasã din negociere. 

Dar, cum va spuneam, în ultimul an, 91 de cazuri din 100 s-au rezolvat cu ac-
ceptarea notei de soluþie, chiar dacã a mai existat o negociere ºi pe nota de soluþie 
finalã, cu acceptarea ºi transformarea respectivei note de soluþie într-o hotãrâre 
care, atenþie, are putere de titlu executoriu, dacã nu este atacatã în 15 zile. Dar 
n-am avut astfel de cazuri. Hotãrârea este pusã, ulterior, în practicã de bancã, se 
încheie un act adiþional care transpune soluþia. 

Din totalul cererilor noastre, 90 de procente din ele se referã la renegocierea 
unui contract de credit. Mai existã alte zece procente care se referã la alte proble-
me, la alte servicii sau produse bancare, depozite, servicii de platã, mai ales pe 
on-line, cu cardul, etc.

Aceºtia sunt paºii - nu este o procedurã complicatã, sunt multe dintre cazuri 
care se rezolvã în mai puþin de o sãptãmânã, nu neapãrat în 33 de zile sau în 90 
de zile. Sunt alte cazuri mai complicate, care se rezolva într-un timp poate mai în-
delungat, dar sperãm ca, în majoritatea cazurilor, pãrþile sã se împace. Si mai sunt 
ºi cazuri - ºi trebuie sã amintim despre acestea - în care consumatorul se adreseazã 
CSALB, noi trimitem, evident, documentele cu cererea cãtre bancã sau cãtre IFN. 
ªi fiind o soluþie sau fiind o speþã mai simplã, IFN-ul sau banca cheamã respectivul 
consumator ºi reuºesc sã rezolve problema de manierã amiabilã, împreunã, fãrã 
a mai apela la un conciliator al Centrului. În ultimul an, avem peste 550 de astfel 
de soluþii, ceea ce este un lucru bun - sunt cauze mai simple, în care poate bãncile 
au învãþat care este calea, pe baza experienþei, pe care au avut-o ºi cu conciliatorii, 
încearcã sã ofere o soluþie ºi se împacã pãrþile, chiar fãrã sã mai apeleze la concili-
atori. Important este cã un consumator ºi-a rezolvat problema!

Care este opinia dvs. cu privire 
la creºterea ROBOR, din ultimele 
luni?
Evoluþia ROBOR a urmat, pe de-o 

parte, rata inflaþiei, iar inflaþia fiind în 
creºtere, automat dobânzile au crescut ºi 
- pe de altã parte – o urmat politica Bãncii 
Centrale, din douã perspective: una este 
rata dobânzii de politicã monetarã, care 
a crescut ºi probabil cã va mai creºte ºi-n 
luna ianuarie, iar o altã perspectivã este 
datã de lichiditatea din piaþã, Banca 
Centralã asumându-ºi un control ferm al 
lichiditãþii ºi practic, în final, lichiditatea 

determinã preþul acesteia, deci, cererea 
de lichiditate determinã ºi dobânda. 

Mai existã ºi o a treia componentã, le-
gatã de anticipaþii. Anticipaþiile sunt, încã, 
de inflaþie ridicatã ºi de majorare de cãtre 
Banca Centralã a ratelor de dobândã.

Deci, aceºtia ar fi factorii care impac-
teazã piaþa monetar.

ªi raportat la ceea ce se întâmplã în 
jurul nostru, la conexiunea cu cele-
lalte pieþe?
Ce este în Romania este similar. 

Practic, ratele de dobândã de politicã 

monetarã sunt, cumva, aliniate între 
România, Cehia ºi Polonia. La inflaþie, 
chiar similare. Deci, cumva, urmãrim 
regiunea. Excepþie face Ungaria, unde 
rata de dobândã de politicã monetarã 
este 12%, dar inflaþia este de peste 
20%. Deci, cu excepþia Ungariei, sun-
tem acolo - România, Cehia ºi Polonia.

Aveþi vreo prognoza?
Rata inflaþiei va rãmâne, din pãcate, 

la douã cifre, probabil, tot anul viitor. 
Acest lucru înseamnã ºi dobânzi bancare 
cel puþin la fel de ridicate!

CSALB – o soluþie pentru clienþii nemulþumiþi de 
creºterea dobânzilor bancare

“Vor fi dobânzi 
bancare cel puþin 
la fel de ridicate ºi 
anul viitor!”
estimeazã Adrian Codirlaºu, 
vicepreºedinte CFA România

Liviu Fenoghen,  
director CSALB

Adrian Codirlaºu,  
vicepreºedinte CFA România
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Storia.ro lansează noi instrumente 
destinate agenților imobiliari și 

dezvoltatorilor pentru a avea succes 
în domeniul real estate

Funcționalități pentru anunțuri care generează de 3 ori mai 
multe contactări și o rată de click cu 8% mai mare

Storia.ro, platforma imobiliarã cu cele mai multe anunþuri din piaþã, lanseazã noi funcþionalitãþi ºi 
oferte comerciale destinate agenþilor imobiliari ºi dezvoltatorilor, cu scopul de a-i susþine în procesul 
de optimizare a activitãþii lor ºi în depãºirea obiectivelor.

BENEFICII ªI FUNCÞIONALITÃÞI PENTRU AGENÞI IMOBILIARI 
BASIC, OPTIMUM ºi PREMIUM, cele 3 Smart Packs pentru 

agenþiile imobiliare, includ promovãri lunare gratuite pentru a asi-
gura performanþa, reduceri care cresc proporþional în funcþie de 
tipul de pachet ales, posibilitatea de a promova anunþurile direct 
din Storia.ro în OLX Imobiliare; acces la statistici privind perfor-
manþele competitorilor, programarea promovãrilor cu ajutorul 
planificatorului Storia.ro; promovarea ºi amplificarea brandului 
de agenþie prin opþiuni variate.

RADARUL Storia.ro face parte dintre cele mai importante noi 
funcþionalitãþi, care foloseºte tehnologiile ML (Machine Learning) 
ºi AI (Artificial Intelligence) pentru a stabili dacã o proprietate de 
pe piaþa secundarã este listatã de mai multe agenþii imobiliare, 
arãtând anunþurile duplicate atunci când sunt identificate cu peste 95% certitudine. În cadrul pache-
tului Premium, raportul RADAR este oferit zilnic, în pachetul Optimum este trimis sãptãmânal, iar în 
cel Basic, frecvenþa este lunarã. 

Testele desfãºurate au demonstrat cã o evidenþiere vizualã realizatã prin adãugarea unui buton de 
Contact direct în partea dreaptã a anunþurilor care apar în lista de cãutãri mãreºte rata de click (CTR) 
cu 8%, motiv pentru care pe lista funcþionalitãþilor se aflã ºi EVIDENÞIEREA ANUNÞURILOR. 

BENEFICII ªI FUNCÞIONALITÃÞI PENTRU DEZVOLTATORI 
Planificatorul automat pentru promovãri, instrumentul care 

evidenþiazã ziua de vizitare, dar ºi pagina de ansamblu fac parte 
dintre cele mai importante noi funcþionalitãþi create special pen-
tru dezvoltatorii imobiliari, disponibile în cadrul pachetelor OPTI-
MUM sau PREMIUM.

PAGINA DE ANSAMBLU a fost configuratã pe baza unei cer-
cetãri desfãºurate în rândul celor care cautã sã-ºi cumpere o pro-
prietate imobiliarã pe Storia.ro, cu scopul de a oferi o experienþã 
optimã de navigare. Astfel, conform elementelor menþionate de 
respondenþi, cele mai vizibile elemente din paginã sunt, în aceastã 
nouã versiune: galeria de poze, numele, preþul, urmate de ziua de 
vizitare.  

ZIUA DE VIZITARE este un nou instrument disponibil atât pentru ansambluri imobiliare, cât ºi 
pentru anunþurile de unitãþi. Acesta permite evidenþierea zilei oficiale în care se pot face vizitele, in-
diferent cã proiectul este finalizat sau în etapa de construcþie, în funcþie de strategia dezvoltatorului. 

SERVICII DE CONSULTANÞÃ FINANCIARÃ ºI MANAGER DE CONT DEDICAT DE LA KIWI FINANCE. 
Cu o prezenþã naþionalã în 65 de sucursale ºi francize ºi un portofoliu extins de credite, compania 
asigurã servicii complete de brokeraj care includ atât soluþii financiare pentru cumpãrãtori, cât ºi sim-
plificarea proceselor de creditare pentru dezvoltatori.

PLANIFICATORUL AUTOMAT PENTRU PROMOVÃRI distribuie singur în calendar promovãrile dis-
ponibile în pachet, începând de la anunþurile cele mai vechi din cadrul fiecãrui ansamblu ºi ajungând 
pânã la cele mai noi. 

Mai multe detalii despre noile pachete Storia.ro dedicate agenþilor imobiliari ºi dezvoltatorilor 
sunt disponibile pe blogul Storia.ro. 

În ce calitate aþi participat la conferinþa “Rezilienþã ºi 
creativitate în antreprenoriat”,  desfãºuratã recent?
Am participat în calitate de antreprenor în domeniul ar-

tei, dar ºi ca manager, deoarece este nevoie de creativitate, 
indiferent de sectorul în care activezi. În contextul schimbã-
rilor comportamentale pe care le-a generat pandemia, este 
nevoie sã ne adaptãm noilor cerinþe ale pieþei, sã ne ridicãm 
la nivelul aºteptãrilor clienþilor ºi sã oferim soluþii care sã rãs-
pundã  obiceiurilor actuale de cumpãrare, orientate tot mai 
mult cãtre mediul online. 

Schimbarea, transformarea sau redefinirea conceptelor 
sunt printre procesele care întâmpinã un nivel crescut de re-
zistenþã din partea noastrã, ca oameni, pentru cã ne scot din 
zona de confort, dar sunt necesare pentru a depãºi situaþii de 
crizã sau pentru a transforma o idee, într-o afacere de succes.  

Am vãzut cã aþi participat ºi la conferinþa “Noi tehnolo-
gii, noi finanþãri ºi noi investiþii în sectorul energetic”. 
Aveþi activitate în domeniu?
La aceastã conferinþã, am participat în calitate de mana-

ger al unei companii care doreºte sã investeascã în noi capa-
citãþi de producþie a energiei electrice din surse regenerabi-
le, într-o perioadã caracterizatã de o crizã acutã a sectorului 
energetic, la nivel mondial. Pentru a depãºi aceastã situaþie 
este nevoie de eforturi comune, atât din partea guvernelor, 
cât ºi din partea mediului de afaceri, pentru a identifica ºi 
implementa cu succes mãsurile optime pe termen mediu ºi 
lung. Din pãcate, aceastã conferinþã nu a putut sã genereze 
niciun element de noutate, deoarece comunicarea este unidi-
recþionalã, iar autoritãþile nu pot sã ofere o strategie de dez-
voltare coerentã sau mãsuri care sã genereze predictibilitate. 

Sunteþi o persoanã foarte activã ºi implicatã în mai 
multe domenii economice, dovadã fiind evenimentele 
ºi conferinþele la care sunteþi in-
vitatã. Cum apreciaþi mediul de 
afaceri din România?
Consider cã avem investitori ºi 

antreprenori implicaþi, existã afaceri 
de succes ºi exemple de bune practici 
în multe sectoare de activitate, iar 
România este o þarã cu multe resurse, 
cu potenþial de dezvoltare economicã 
ºi personal calificat în mai multe do-
menii, inclusiv pe partea tehnicã, de 
energie, IT sau automatizãri. De ase-
menea, poziþia geograficã reprezintã 
un avantaj, iar faptul cã facem parte 
din structuri europene ºi trans-atlan-
tice faciliteazã ºi securizeazã schim-
burile economice, toate acestea fiind 
atu-uri pentru a atrage mai multe 
investiþii ºi a genera o creºtere a sec-
torului privat. 

Ce lipseºte, pentru a exista un 
mediu propice dezvoltãrii aface-
rilor?
Recent, am scris o lucrare referitoare la cel mai impor-

tant element care contribuie la dezvoltarea economicã a unei 
þãri, fiind nevoitã sã analizez trei factori - cultura, geografia ºi 
instituþiile – iar concluzia mea este cã instituþiile ºi politicile 
publice, viziunea politicã ºi mãsurile fiscale sunt definitorii, 
pentru a genera progres. Mai avem încã de lucrat la partea le-
gislativã, la definirea obiectivelor economice pe care ni le do-
rim ca þarã ºi la configurarea unei viziuni coerente, elemente 
care sã confere stabilitate ºi încredere, astfel încât atragerea 
de investiþii strãine sã fie mai uºoarã ºi mai rapidã.  

Am citit comentariile dumneavoastrã cu privire la piaþa 
energeticã din România. Ce vã nemulþumeºte ºi care 

consideraþi cã sunt principalele provocãri în acest do-
meniu?  
Investiþiile în sectorul energetic ar putea deveni priori-

tare, dacã se va crea contextul legislativ care sã conducã la 
predictibilitate ºi stabilitate pentru mediul de afaceri. Chiar 
dacã se vorbeºte despre criza energeticã în toate mediile, 
autoritãþile din România nu par sã se grãbeascã sau nu sunt 
încã pregãtite sã susþinã implementarea efectivã a unor noi 
centrale electrice. De altfel, în þara noastrã, dupã perioada 
2011- 2014 când a fost o anume efervescenþã în domeniu, nu 
s-au mai construit noi capacitãþi de producþie a energiei elec-
trice din surse regenerabile. 

Principalele provocãri în domeniul energetic aº putea spu-
ne cã sunt reprezentate de capacitãþile de stocare, pentru care 
nu s-au identificat încã soluþii nepoluante ºi eficiente pe termen 
lung, precum ºi schimbãrile legislative permanente ce generea-
zã dezechilibre în piaþã, conduc la o lipsã de predictibilitate în 
generarea planurilor de afaceri ºi scad încrederea investitorilor. 

Ce rol ar trebui sã ocupe sursele regenerabile de ener-
gie (aºa-numita energie verde), în mixul energetic naþi-
onal?
Ar trebui sã ocupe un rol prioritar, pentru cã sunt singu-

rele surse care pot crea sustenabilitate, la nivel economic, din 
punct de vedere social ºi din perspectiva protejãrii mediului 
ºi conservãrii planetei. Energia verde poate fi produsã la ni-
vel industrial, dar ºi prin implicarea consumatorilor casnici 
care ar deveni prosumatori ºi astfel s-ar putea orienta cãtre 
soluþii tehnice mai eficiente de încãlzire ºi rãcire a locuinþe-
lor, cu pompe de cãldurã, de exemplu, ceea ce ar determina 
eliminarea consumului ºi arderii de gaze naturale ºi, implicit, 
reducerea amprentei de carbon ºi a poluãrii.  

Putem produce energie folosind resurse solare, eoliene 
sau hidrologice fãrã probleme, însã investiþiile sunt conside-

rabile ºi trebuie susþinute parþial din 
fonduri europene. 

Cât de facilã este accesarea fonduri-
lor europene în domeniul energetic 
ºi în ce mãsurã contribuie acestea la 
dezvoltarea sectorului?

Deºi sunt anunþate mai multe pro-
grame de finanþare din fonduri europe-
ne pentru capacitãþi  de producþie de 
energie din surse regenerabile (PNRR, 
Fondul de Modernizare, Fondul pentru 
o Tranziþie Justã etc), pânã acum nu s-a 
implementat nimic. 

Accesarea fondurilor europene 
nu este tocmai facilã, pentru cã sunt 
impuse condiþii de autoconsum sau 
stocare greu de îndeplinit, în cazul 
unor capacitãþi mari de producþie. În 
plus, apelurile sunt lansate cu mari 
întârzieri, iar analiza aplicaþiilor du-
reazã foarte mult, ceea ce face ca, pânã 
acum, sã nu se fi dezvoltat proiecte noi 

semnificative în sectorul energetic, pentru cã nu sunt fezabile 
din punct de vedere financiar, în lipsa acestor granturi. 

De ce se face o diferenþiere între “bãrbaþii de afaceri” 
ºi “femeile de afaceri”? Femeile fac afaceri altfel decât 
bãrbaþii?
Din punctul meu de vedere, aceastã diferenþiere þine de 

mentalitate ºi de cultura localã, în niciun caz pentru cã feme-
ile acþioneazã altfel decât bãrbaþii. Este o chestiune de per-
cepþie, care se doreºte a fi eliminatã, problematica incluziunii 
ºi egalitãþii de ºanse fiind intens dezbãtutã ºi introdusã deja 
în politicile de responsabilitate socialã ale multor companii.  

/ Dr. Gabriela Neagu

Mioara Iofciulescu: “În contextul schimbãrilor 
comportamentale pe care le-a generat pandemia, 

este nevoie sã ne adaptãm noilor cerinþe ale pieþei”
Mioara Iofciulescu este Managing Director, în cadrul grupului elveþian Atlantis România, cu activitate în dezvoltare 
imobiliarã si producþia de energie electricã din surse regenerabile. Este preºedinte al Asociaþiei Academia de Artã 
Handmade Bucureºti, având ca obiectiv principal promovarea ºi dezvoltarea artei handmade din România. De asemenea, 
Mioara Iofciulescu este fondator al Galeriei de Artã Handmade, un concept unic în România, dedicat prezentãrii ºi 
comercializãrii de obiecte de artã realizate de artiºti ºi artizani români. Este licenþiatã în comunicare ºi relaþii publice, 
dar ºi în ºtiinþe juridice, absolventã a douã programe de master în dreptul afacerilor ºi drept civil, iar în prezent urmeazã 
un EMBA (Executive master’s in business administration) la o Universitate din SUA. De asemenea, ea a urmat mai multe 
cursuri de perfecþionare ºi deþine certificãri ca manager de proiect, expert achiziþii publice, formator, consilier pentru 
dezvoltare personalã ºi arte combinate.

Despre Storia.ro
Storia.ro e platforma de imobiliare cu cele mai multe anunþuri din piaþã ºi poate fi accesatã 

atât de pe desktop, cât ºi prin aplicaþiile de iOS ºi Android. Storia.ro ºi OLX Imobiliare formeazã 
cel mai mare ecosistem imobiliar din România care oferã cel mai mare conþinut ºi cea mai mare 
audienþã, cu scopul de a susþine partenerii din real estate în obþinerea celor mai bune rezultate. 

Mioara Iofciulescu,   
Managing Director în cadrul  
Atlantis România
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Pensiile de stat versus pensiile private

Luna decembrie a 
anului 2022, va rãmâne 
în mentalul colectiv ca 
fiind perioada în care o 
impresionantã energie 
na þionalã a fost direcþi-
onatã cãtre un subiect 
de politicã externã, pur-
tând generic, numele de 
Schengen. Dincolo însã 
de revolta fireascã în faþa 
unui refuz care avea sã 
redimensioneze aºtep-
tãrile noastre cu privire 
la aderarea României la 

spaþiul Schengen, o abordare mai puþin emoþionalã ar 
fi din punctul meu de vedere necesarã ºi utilã, mai ales 
în contextul în care relaþiile europene trec printr-o pe-
rioadã în care se încearcã rezolvarea unei suprapuneri 
de crize. În acest context, ceea ce urmeazã, îºi propu-
ne sã priveascã problema extinderii Schengen dintr-o 
perspectivã care sã confere înþelegere de ansamblu, pe 
cât posibil, dar ºi un model de analizã care sã punã în 
prim plan echilibrul de care dealtfel avem nevoie pen-
tru dezvoltare.

Mai întâi de toate, acest subiect al libertãþii de 
miºcare, nu este unul nou, constituind dealtfel baza 
discuþiilor de la începutul anilor 1980, dintre Franþa ºi 
Germania, discuþii concretizate în 1984, când Helmut 
Kohl, cancelarul Germaniei ºi preºedintele Franþei, 
Francois Mitterand, au decis eliminarea controalelor de 
la frontierele statelor în cauzã. Ideea spaþiului Schen-
gen prindea formã atunci, chiar dacã, în sens formal, 
viziunea celor doi, se concretizeazã, un an mai târziu, 
în 1985, în Luxemburg, printr-un acord între Germa-
nia, Franþa, Olanda, Belgia ºi Luxemburg. Dupã 5 ani, 
la 19 iunie 1990, se semneazã Convenþia de Implemen-

tare a Acordului Schengen, un act care deschide practic 
posibilitatea vizualizãrii Europei drept un spaþiu fãrã 
graniþe între state. Dincolo însã de deziderat, realita-
tea istoricã a demonstrat cã diversitatea a însemnat de 
cele mai multe ori ºi decalaje de dezvoltare între þãrile 
europene, a demonstrat cã anumite constructe politice 
ºi sociale determinã ritmuri diferite de evoluþie în ceea 
ce priveºte calitatea vieþii europenilor. Acordul, intrã 
în vigoare cinci ani mai târziu, în 1995, eliminându-se 
practic controalele la frontierele statelor care au sem-
nat documentul.

În acest moment, din punct de vedere tehnic dacã 
vreþi, spaþiul Schengen reprezintã unul dintre principa-
lii piloni ai construcþiei europene, aspect care ne ajutã 
sã înþelegem de unde provine rigoarea abordãrii, la 
fel de tehnice, precum perceperea importanþei acestui 
spaþiu. În context, vom folosi ideea construcþiei euro-
pene distinctã de Uniunea Europeanã, în sensul în care 
dintre cele 26 de þãri care compun spaþiul în discuþie, 
doar 22 aparþin Uniunii Europene, restul de patru, El-
veþia, Norvegia, Islanda, Liechstein, fiind state ce nu 
aparþin UE.

Din punct de vedere tehnic, România a îndepli-
nit încã din 2011, setul de criterii necesare aderãrii la 
acest spaþiu, aspect dovedit de concluziile adoptate 
de JAI (Consiliul Justiþie ºi Afaceri Interne) în iunie, 
anul menþionat anterior. Numai cã, în spatele oricãrei 
abordãri tehnice, de cele mai multe ori, stã viziunea 
politicã, ºi pentru cei care înþeleg ce spun, stã raportul 
de putere. Aderarea depinde de o unanimitate care în 
foarte multe situaþii contravine unei diversitãþi natu-
rale a gândirii europene. Armonizarea intereselor pe 
fondul unui continent care aºteaptã alegeri în diverse 
puncte ale sale, pe fondul unei instabilitãþi provocate 
de conflictul din Ucraina, care nu oferã perspectiva 
unui armistiþiu imediat, în contextul unei ierni pe care 
europenii o aºteaptã cu gândul la scãderea calitãþii 

vieþii, cu politicieni care au probleme în a explica la 
ce este util un anumit tip de efort comun, este greu de 
realizat. S-a vãzut dealtfel la vot, acolo unde opoziþia 
Austriei a contat.

În contextul emoþional, pe care pot sã îl înþeleg, 
trebuie totuºi sã privim cu ochi limpezi câteva realitãþi 
ºi anume, Austria este doar parte a unui context mai 
larg în care nu putem invoca doar situaþia politicã a 
apropierii alegerilor în respectiva þarã. Nu spun însã cã 
nu a contat ºi asta, spun doar cã nu a fost argumentul 
principal, spun doar cã situaþia politicã nu a fost facto-
rul determinant al deciziei. Poziþia Austriei, pe care am 
perceput-o drept un eºec al politicii externe româneºti 
de dupã 2007, nu este singularã ºi are în oglinda retro-
vizoare Olanda ºi Suedia. Suedia va exercita de la anul 
preºedinþia Uniunii Europene ºi ca urmare nu a votat, 
dar, a contat, în sensul în care au lãsat sã se înþeleagã 
faptul cã subiectul extinderii nu va fi pe agendã, pânã 
la mijlocul anului viitor, când spun voci avizate, spaþiul 
Schengen se va închide din acest punct de vedere, pen-
tru doi ani. Dupã momentul iulie 2023, tehnicalitãþile 
îºi vor relua locul obiºnuit în retorica europeanã. Valul 
de revoltã, va fi stins, ºi oricum pânã atunci, ne vom fi 
obiºnuit  cu dezamãgirea, ne va trece ºi improbabilul 
boicot plus cã în mecanismul social va conta faptul cã 
avem deja un responsabil pentru situaþia datã. Deci, nu 
se va întâmpla nimic nou.

Triunghiul format de Olanda, Suedia ºi Austria ºi-a 
dovedit stabilitatea începând cu 2008. În context tre-
buie apreciat faptul cã datoritã acestui construct, PN-
RR-urile despre care vorbim atât de mult cu speranþa 
dezvoltãrii dupã perioada pandemicã, sunt posibile 
pentru membrii UE. Împrumuturile sunt un mecanism 
relativ uºor de accesat la nivelul Comisiei Europene 
aºa cã PNRR este un instrument util ºi favorabil þarilor 
UE, inclusiv României. În acest context, nicio þarã din 
afara celor trei menþionate nu va avea vreun interes de 

ordin politic sã influenþeze o decizie pe care vreuna din 
aceste trei þãri nu vrea sã o ia. Subiectul va fi, cu mãies-
trie, aruncat în complicatul limbaj birocratic. 

Decizia neaderãrii a arãtat un mecanism european 
divers ºi mai puþin unit decât am fi crezut, dar care se-
sizeazã ºi un set de probleme de rezolvat pentru Româ-
nia, Bulgaria, dar ºi pentru þãri din interiorul Uniunii 
Europene. Ceea ce aparent este o breºã în stabilitatea 
UE este de fapt indicatorul faptului cã lumea se reaºea-
zã în contextul unui conflict care aratã cã o mare parte 
a lumii este nemulþumitã de modul în care sunt aºezate 
scaunele la masã. Raporturile de putere ºi cele de influ-
enþã pun în evidenþã ceea ce se vede acum. Lumea de 
peste cinci ani va fi profund schimbatã.

Din punctul de vedere al vulnerabilitãþilor, co-
rupþia, justiþia influenþatã politic, drepturile femeilor 
puse la categoria etc. sunt de naturã sã influenþeze con-
strucþia europeanã a urmãtorilor ani.

Momentul decembrie 2022, dincolo de încãrcãtu-
ra sa deosebitã, a arãtat, pentru sociologi sigur, impor-
tanþa temei migraþiei pentru europeni ºi nu spun asta 
pentru a da dreptate discursului Austriei, ci pentru a 
sublinia faptul cã opinia publicã europeanã este preo-
cupatã de migraþie dincolo de discursuri politicianiste. 
Riscul cel mai mare al situaþiei de faþã este reprezen-
tat fie de intrarea într-o paradigmã în care Occidentul 
este privit pur ºi simplu prin prisma relaþiei viclene cu 
statele din Estul Europei, paradigmã pe care am mai 
experimentat-o în perioada comunistã, fie de intrarea 
în fatalismul mioritic atât de prezent în analiza acestor 
vremuri. 

Oricum ar fi, pentru România, aderarea la Uniu-
nea Europeanã a reprezentat un aspect pozitiv, aplica-
rea principiilor europene în spaþiul societal românesc 
a produs dezvoltare ºi din aceastã perspectivã, drumul 
european trebuie urmat indiferent de supãrãrile mo-
mentului. 

/ Sociolog Alin Tomuş

Cu echilibru despre Schengen

Pensiile de stat, bazate pe contributivitate, vor fi majorate cu 12.5%, de 
la 1 ianuarie 2023. 
Este mult? E puțin? Ne răspunde Dorina Barcari, fondatoarea Asociației 
pentru Drepturile Pensionarilor.

DORINA BARCARI:  
„MAJORAREA PENSIILOR TREBUIA SÃ FIE DE CEL PUÞIN 20%, NU 12,5%”

Este suficientã aceastã majorare? 
În primul rând, este o tainã de unde a reieºit acel procentaj, de 12,5%. 

Ce semnificã aceastã cifrã? Pentru noi, pensionarii, asta înseamnã un alt 
nivel de sãrãcie, deoarece nu vine sã contribuie cu nimic pentru marea 
masã a pensionarilor. Sunt destul de puþini cei cu pensii peste 4.000 sau 
5.000 de lei. Gândiþi-vã cã salariul mediu pe economie este de peste 6.000 
de lei. Aºadar, pânã în 6.300 de lei, nu se poate vorbi despre un trai bun în 
România, puþin peste decenþã. ªi noi vorbim despre o creºtere cu 12,5%? 
Pãi, conform legii, dacã se citeºte corect art. 102, alin. 5, din Legea 263, 
creºterea pensiilor ar trebui sã fie suma dintre rata inflaþiei, care acum este 
peste 15%, plus 50% din diferenþa dintre salariile medii cu un în urmã ºi cel 
actual. Aºa cã ar fi trebuit o creºtere a pensiilor de cel puþin 20%, conform 
legii, nu altfel. Deci, nu este respectatã legea! 

Credeþi cã ar fi existat fonduri pentru o creºtere mai mare a pensii-
lor?
Da, eu cred cã bugetul ar fi suportat o creºtere mai mare. Nu este adevãrat cã 

nu ar fi fost bani pentru mai mult.   

Este deja o iniþiativã pentru schimbarea sistemului de pensii, iar fie-
care angajat sã aibã contul sãu propriu, în care sã-ºi verse contribuþia 
ºi - practic – fiecare va ºtii în timp real ce fond de pensie are. Cum vi 
se pare ideea? 
Nu cred cã este o idee viabilã. Ce faci cu aceºti bani? Îi depui la o bacã, 

iar banca poate da faliment ºi rãmâi fãrã bani... Ar trebui ca acest cont sã 
fie foarte bine asigurat de stat. Mai bine ar exista o lege unicã a pensiilor - ºi 
pentru militari ºi pentru toþi. Aºa a fost ºi legea de dinainte. Aceea a creat 
echilibru ºi siguranþã. O lege unicã creeazã ºi echilibru social, adicã, în so-
cietate, dar ºi o siguranþã a unor venituri predictibile. Este singura soluþie 
realã ºi care nu ar putea fi atacatã!        

Pensiile private sunt o soluþie? 
Eu nu cred în pensiile private. Nu am încredere. 

Iar generaþiile tinere o sã vadã cã am dreptate. De 
ce spun asta? Practic, tinerele generaþii au fost fu-
rate de o moºtenire, datã de mai multe generaþii pe 
parcursul a 200 de ani, care au strâns ºi au format 
5 fonduri de pensii, care nu mai sunt. Acele fonduri 
asigurau plata pensiilor timp de 5 ani, fãrã contribu-
tivitate, în caz de crizã sau rãzboi. Au fost vãrsate în 
Trezorerie fãrã temei legal, pentru cã erau fonduri 
sociale de care nimeni nu avea voie sã se atingã fãrã 
aprobarea societãþii. Erau fonduri care funcþionau 
fãrã probleme, pentru cã nu se bazau pe contribuþia 
unor salariaþi în funcþie, ci pe o auto-alimentare. 
Cele 5 fonduri nu erau comuniste, ci erau înfiinþa-
te de bresle ºi erau foarte deºtept concepute. Ele 
erau pe baza unor afaceri profitabile de stat, cum 
ar fi petrolul, energia, care nu aveau cum sã dea fa-
liment. Ce facem acum? Dãm din colþ în colþ, cã nu e 
buget, cã n-avem bani etc. Îmi pare rãu cã tinerii de 
azi persifleazã pensia de stat, pentru cã opinia mea 
este cã de la pensiile private vor primi un fel de praf, aºa, inconsistent ºi 
nesemnificativ. 

Cum ar trebui sã funcþioneze sistemul de pensii, în opinia dumnea-
voastrã?
Sistemul trebuie refãcut, aºa cum a fost pe vremuri, cum v-am spus. 

Acele fonduri sociale pot fi refãcute, dacã se doreºte acest lucru... 

***
RADU CRÃCIUN:  

“CIFRELE ARATÃ CÃ SE POATE AVEA ÎNCREDERE ÎN PENSIILE PRIVATE!”
Pornind de la neîncrederea manifestatã de Dorina Barcari în fondurile 
private, i-am solicitat o opinie lui Radu Crãciun, preºedintele Asociaþiei 
pentru Pensiile Administrate Privat din România.

Trãim într-o lume a neîncrederii în multe domenii. Sã avem încredere 
în pensiile private? Pentru cã mulþi angajaþi spun: “Ce ºtiu eu ce va 
fi pânã ies la pensie?”...
Cifrele pot spune cel mai bine dacã putem avea sau nu încredere. Ast-

fel, randamentul mediu a fost de aproximativ 7% pe 
an, în ultimii 14 ani, pentru Pilonul 2. De asemenea, 
am fãcut plãþi în valoare de un miliard de lei, cãtre 
aproape 115.000 de beneficiari. 

***
ASF: FONDURILE DE PENSII AU REVENIT 

SUBSTANÞIAL, DUPÃ SCÃDERILE DIN VARÃ
Toate cele ºapte fonduri de pensii administrate 
privat au înregistrat o ratã de rentabilitate în 
scãdere, în primele nouã luni ale anului 2022, 
însã al treilea trimestru a consemnat o revenire 
substanþialã la nivelul activului mediu per 
participant, aratã datele agregate în Raportul 
Autoritãþii de Supraveghere Financiarã (ASF), 
privind evoluþia sistemului de pensii private în 
primele 9 luni ale anului.

La finalul lunii septembrie 2022, activul mediu al 
unui participant se situa la 11.362 de lei, în scãdere faþã 
de luna martie 2022 ºi faþã de luna decembrie 2021, 
însã în creºtere faþã de luna iunie 2022, evoluþie care 
evidenþiazã o tendinþã de revenire manifestatã în al 

treilea trimestru al anului.
Activele totale ale sistemul de pensii administrate privat (Pilon II) au 

crescut, în primele nouã luni ale acestui an, cu 2% faþã de perioada similarã 
anului trecut, la 88,71 de miliarde de lei, pe fondul creºterii substanþiale a 
contribuþiilor, iar numãrul participanþilor a depãºit 7,9 milioane.

/ Ioan Sorin Roşu

Radu Crãciun, 
preºedinte 
Asociaþia 
pentru Pensiile 
Administrate Privat 
din România

Dorina Barcari, 
fondatoarea 

Asociației 
pentru 

Drepturile 
Pensionarilor
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Gabriel Biriº: „Statul va 
câºtiga 1,4 miliarde de 

lei, din impozite ºi taxe, 
ca urmare a creºterii 

salariului minim!”
Avocatul de business ºi expert în probleme de 

fiscalitate, Gabriel Biriº, spune cã nu are informaþii 
legate de impactul creºterii salariului minim pe eco-
nomie asupra cheltuielilor bugetare, dar, pe partea 
de venituri, bugetul va câºtiga în mod direct circa 
1,4 miliarde de lei, datoritã creºterii impozitului pe 
salarii ºi – mai ales – datoritã creºterii CAS ºi CASS. 
În plus, având în vedere cã, de exemplu, punctul de 
amenda pentru contravenþiile rutiere este legat de 
salariul minim, vor fi încasate sume suplimentare ºi 
de acolo. Nu sunt de aºteptat creºteri de cheltuieli cu 
salariile în sectorul bugetar, acolo majoritatea salari-
ilor fiind mai mari decat în privat.

Cât de corectã este raportarea salariului minim 
doar la coºul de consum (mai bine sau mai prost 
conceput) ºi nu la capacitatea companiilor de a 
plãti acea sumã?
Aici, rãspunsul este nuanþat. Pe de o parte, rapor-

tarea la coºul de consum ºi nu la productivitate este 
incorectã pentru companii, pentru cã nu þine cont 
nici de capacitatea acestora de a creºte salariile ºi nici 
de faptul cã salariul reprezintã voinþa pãrþilor (anga-
jat/angajator). Numãrul imens de salarii minime (1,5 
milioane, plus încã 600 de mii de salarii între 2.550 
si 3.000 de lei), este reflecþia faptului cã, din pãcate, 
avem încã un numãr uriaº de angajaþi în domenii 
cu valoare adãugatã micã, ceea ce pune sub semnul 
întrebãrii întregul sistem de formare a capitalului 
uman. Pe de altã parte, invocarea lipsei capacitãþii 
companiilor de a plãti sume decente pentru mun-
ca angajaþilor, aratã ºi o lipsã de apetit de investiþii 
în soluþii care sã dea valoare muncii oamenilor (de 
exemplu: mãturatul strãzilor, care se face azi cu mulþi 
oameni, în loc sã ai câteva maºini care sã facã aceeaºi 
treabã, operate de un numãr mult mai mic de oameni 
calificaþi).

Impunerea unui salariu minim “din pix”, fãrã a 
þine cont de realitatea economicã ºi de capacitatea fir-
melor de a-l plãti, ar putea duce la închideri de firme 
ºi la creºterea ºomajului?

Da, este posibil, dar este puþin probabil. Am mai 
avut ºi în trecut creºteri de salariu minim, dar nu am 
sesizat o creºtere a numãrului de firme închise ºi nici 
a ºomajului. În plus, angajatorii acum se plâng de lip-
sa forþei de muncã ºi se aduc angajaþi din strãinãtate 
(cu costuri mari), deci este foarte probabil ca – dacã 
vor exista concedieri - oamenii sã-ºi gãseascã rapid 
alte locuri de muncã.

/ Mihai Matei

Ce pãrere aveþi despre ideea, în sine, a unui sala-
riu minim impus? 
Asta e o problemã majorã pe care þara noastrã o 

are ºi nu o are de ieri, de azi. Este o problemã veche. ªi 
pentru cã oamenii sã înþeleagã de ce spun cã este o pro-
blemã pentru piaþa muncii din România, ar trebui sã 
pornim de la definiþie. Conform Organizaþiei Mondiale 
a Muncii – singurul la nivel global care are expertiza 
în materie de piaþa muncii, relaþii de muncã, sisteme 
de securitate socialã – salariul minim este contravaloa-
rea în bani pe care trebuie sã o primeascã un lucrãtor, 
indiferent de þara în care activeazã ºi care trebuie sã-i 
asigure acestuia subzistenþa. Conceptul de subzistenþã 
spune cã trebuie sã am, în urma muncii prestate, acele 
venituri salariale care sã-mi permitã sã mã hrãnesc, sã 
mã îmbrac, sã-mi menþin o formã rezonabilã de sãnãta-
te, sã plãtesc utilitãþile ºi o chirie. Sunt costuri de bazã, 
pentru o fiinþã umanã.

Legiuitorii au introdus, dintr-un exces de zel, 
în urma unei iniþiative parlamentare, noþiunea de 
“coº minim de trai decent”, ca element de referinþã 
pentru determinarea salariului minim pe economie! 
„Decenþa” este la salariul mediu pe economie! La sala-
riul minim este „subzistenþa” – ca sã fie clar, concep-
tual, pentru toatã lumea! De-asta am zis cã trebuie sã 
plecãm de la definiþie.

De ani buni, stabilirea unui salariu minim pe eco-
nomie este determinat dupã bunul plac al politicianu-
lui român, fãrã nici o legãturã cu realitatea! Singurii ca-
re-am încercat constat sã facem legãtura dintre salariul 
minim ºi realitate am fost noi, sindicatele. Unde ne-a 
dus aceastã „nebunie” a politicienilor români, indife-
rent ce coaliþii au fost la guvernare? În ultimii 5-6 ani, 
în mod constant, Comisia Europeanã, prin instrumen-
tul de monitorizare a reformelor economice pe care-l 
aplicã pe fiecare stat membru, ºi anume, Semestrul 

European, a identificat drept una dintre problemele 
majore pentru economia României absenþa unui me-
canism transparent, tripartid Guvern-Patronate-Sindi-
cate, care sã stabileascã atât salariul minim, cât ºi poli-
ticile legate de acesta, la nivel naþional. La noi, salariul 
minim se stabileºte “din burtã”!

Cât consideraþi dvs cã ar trebui sã fie salariul mi-
nim pe economie?
În momentul de faþã este greu de spus cât ar trebui 

sã fie. De ce spun acest lucru? Pentru cã a dispãrut me-
toda ºtiinþificã de determinare a salariului minim pe 
economie, pe care România o avea, la un moment dat! 

Pentru cã acel “coº minim”, pe baza cãruia trebuia sã 
se determine salariul minim, în anul 2003 avea o anu-
mitã structurã de consum de bunuri ºi servicii, care s-a 
schimbat în 20 de ani. ªi trebuie fãcutã o reevaluare a 
acestei structuri consumatoriste, în raport cu vremu-
rile actuale.

ªi totuºi, cât ar trebui sã fie salariul minim? 
Vãd cã toþi avem o problem cu cifrele! Vrem cifre! 

Salariul minim ar trebui sã fie cifrat undeva la 3.600 de 
lei, pe niºte valori pe care noi le-am calculat.

/ Ana Maria Roşu

Preºedintele Consiliului Naþional al Întreprinderilor 
Private Mici ºi Mijlocii din România, Florin Jianu, 
susþine cã patronatele nu sunt împotriva creºterii 
salariului minim, aºa cum cred mulþi oameni. 

Ce pãrere aveþi despre creºterea salariului mi-
nim la 3.000 de lei?
În primul rând, ar trebui sã demitizãm o abordare, 

aceea conform cãreia patronatele s-ar opune creºterii 
salariului minim pe economie, ori cã patronii nu vor sã 
mãreascã salariile. Cum s-a dovedit ºi în acest an, dar 
ºi în anii trecuþi, cei care au fost suporterii mãririlor 
succesive ale salariului minim pe economie au fost pa-
tronatele. ªi-n acest an, dacã vã amintiþi, spunem acest 
lucru încã de la începutul anului: cã salariul minim pe 
economie trebuie sã creascã, trebuie acoperitã inflaþia, 
trebuie acoperitã pierderea de competitivitate ºi de 
putere de cumpãrare a oamenilor. Astfel cã, în acest 
moment, salariul minim pe economie, ori discuþiile la 
salariul minim pe economie, sunt în etapa în care aces-
ta este stabilit la 3.000 de lei, cu 200 de lei deducere. 
Noi considerãm, însã, cã este o etapã intermediarã. O 
etapã intermediarã, pentru cã vom mai avea runde de 
negociere, am mai solicitat runde de negociere ºi pro-
punem o creºtere voluntarã, pentru cei care-ºi permit, 
care pot, de încã 250 de lei, nepurtãtori de taxe ºi im-
pozite. Adicã, 250 de lei peste 3.000 de lei, care sã nu 
fie purtãtori de taxe ºi impozite.

De ce trebuie impus prin lege un salariu minim, 
când ar trebui ca acest lucru sã depindã doar de 
negocierea între salariat ºi angajat?
Salariul minim pe economie este cuprins în Con-

stituþia României. Deci, în Constituþie e scris cã, în 
România, existã un salariu minim. Majoritatea þãrilor 

au acest salariu minim pe economie, iar altele au nego-
cieri colective. Sigur cã, negocierile colective ar trebui 
sã fie idealul ºi spre asta tindem ºi noi, în România, în 
sensul în care patronatele ºi sindicatele sã negocieze 
mai mult decât un salariu minim pe economie. Salariul 
minim pe economie este un atribut, însã protecþia so-
cialã, beneficii legate de sãnãtate, de timpul liber, de 
vouchere de vacanþã, zile libere, etc., acestea nu sunt 
cuprinse într-o astfel de negociere tripartitã, între gu-
vern, sindicate ºi patronate. ªi-atunci, aceste lucruri 

ar trebui sã se regãseascã mai mult între patronate ºi 
sindicate.

Cat la sutã, sau sunt pregãtite IMM-urile private 
sa susþinã acest salariu minim? 
Da, da, da, sunt pregãtite, pentru ca noi nu am ieºit 

la nivelul Consiliului National al IMM-urilor cu opinia 
proprie, ci am fãcut analize, ºi 70% din IMM-urile din 
Romania ne-au rãspuns pozitiv, cã sunt dispuse sã 
mãreascã salariul minim pe economie cu condiþia unei 
fiscalitãþi mai adecvate ºi cu condiþia reglementãrii 
preþurilor din energie. 

Unul dintre câºtigãtorii mãririi salariului minim 
ar fi statul, pentru cã vor creste impozitele. Deci, 
statul are interes sa susþinã creºterea...
Interesul statului ar fi sa nu susþinã deducerile. ªi 

uite cã totuºi am gãsit un compromis cu ei, 200 de lei 
sunt cu deducere, ºi s-ar putea sã mai fie încã 250 de lei 
peste. Da, e un lucru pe care noi l-am spus întotdeauna, 
nu e corect ca jumãtate din banii plãtiþi pe orice sala-
riu în România sã ajungã la stat. De ce? Pentru cã, în 
speþã, salariul minim, e cel mai vulnerabil ºi cel mai 
vizibil, pentru cã atunci când creºte salariul minim 
pe economie, de fapt angajatul vede doar jumãtate de 
bani din creºtere, jumãtate de bani mergând la stat, 
iar antreprenorul, face un efort dublu. Toatã lumea e 
nemulþumitã mai puþin statul, care beneficiazã de pe 
urma creºterii acestui salariu minim. Atunci, noi am 
venit cu acesta filozofie ca o sumã mai mare de bani 
efectivi sã ajungã la angajaþi. De altfel, vã amintesc ca 
noi am venit cu 450 de lei cu totul deductibili, pana la 
3000 de lei.

/ Ana Maria Roşu
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