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Care sunt domeniile
de investiţii profitabile
în 2017

Economia românească va continua, în acest an, trendul pozitiv, iar investiţiile au şanse să le aducă profit
celor care vor dezvolta afaceri mai ales în comerţ, construcţii, servicii, hoteluri şi restaurante, arată o
analiză realizată de către KeysFin privind perspectivele mediului de afaceri din 2017.
Potrivit datelor Keysfin, dintre cele 67.719 companii nou înfiinţate în ultimul an, cele mai multe (17.525)
activează în comerţ, urmate de cele din servicii (7.634 societăţi) şi construcţii (7.208 firme).
În topul celor mai atractive domenii
de investiţii, urmează transporturile şi
serviciile de depozitare (5.873 societăţi),
industria prelucrătoare (4.461), hotelurile şi
restaurantele (4.243) şi IT&C (3.531).
Potrivit analiştilor de la KeysFin, perspectivele
investiţionale din acest an vor urma, în linii
mari, tendinţele din 2016.
„Pe fondul majorărilor salariale şi al reducerii
TVA, consumul rămâne principalul motor
al economiei, chiar dacă avansul acestuia
se va tempera faţă de 2016. În aceste
condiţii, investiţiile în comerţ şi servicii vor fi,
în continuare, cele mai atractive, având în vedere profitabilitatea peste media economiei”, spun experţii.
De la comerţul cu alimente, băuturi şi tutun, la vânzările de încălţăminte şi îmbrăcăminte, există o paletă
foarte largă de oportunităţi de investiţii.
„2017 ar putea fi anul în care produsele chinezeşti nu vor mai avea acces aşa de uşor pe piaţa
europeană din cauza posibilelor politici vamale protecţioniste. Cine va ştii, de exemplu, să dezvolte o
ofertă alternativă de produse de îmbrăcăminte şi încălţăminte, va avea succes la export”, au mai afirmat
cei de la KeysFin.
Un alt domeniu cu potenţial este cel al construcţiilor. „Există încă o rată foarte bună de profitabilitate în
4
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acest domeniu, având în vedere cererea de apartamente din marile oraşe, raportată la ofertă. Principala
provocare în acest sector o va reprezenta Programul Prima Casă. Dacă statul îşi va limita garanţiile, iar
băncile vor regândi condiţiile de finanţare, dinamica acestui domeniu ar urma să fie afectată”, spun
specialiştii.
Investiţiile din construcţii vor atrage, în continuare, interes şi în zona serviciilor.
Datele financiare ale firmelor care activează în domenii conexe serviciilor, care vizează amenajările
interioare (mobilă, electronice, instalaţii sanitare etc.) indică o profitabilitate peste medie, astfel că
afacerile din acest sector, alături de cele din zona de servicii comunitare (alimentaţie publică, centre de
reparaţii, coafor etc.) vor continua să fie în vizorul investitorilor.
Un alt domeniu investiţional important îl reprezintă agricultura.
„2016 a fost cel mai bun an pentru producţia agricolă din ultimii 10 ani, iar 2017 este posibil să
depăşească acest nivel. Există încă destul de multe terenuri agricole unde pot fi dezvoltate exploatări
agricole cu o profitabilitate foarte bună, atât pe plan local, cât şi pe plan extern”, spun analiştii.
Printre domeniile care au generat interes în rândul investitorilor în 2016 s-au mai aflat business-urile
din turism, consultanţă, software şi inginerie.
„Afacerile din turism au înregistrat o profitabilitate semnificativă, ca urmare a condiţiilor geopolitice.
Litoralul, dar şi staţiunile montane au atras un număr record de turişti, în condiţiile în care alte destinaţii,
precum Turcia şi Grecia, au avut de suferit”, spun experţii.
Tot un potenţial ridicat îl are şi sectorul IT&C, mai cu seamă că nu necesită investiţii iniţiale ridicate.
“Internetul devine indispensabil. Tot mai mulţi români au înţeles avantajele serviciilor online, dovadă
evoluţia firmelor care îşi desfăşoară afacerile pe web-ul românesc”.
5
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Cine riscă falimentul în 2017
Deşi 2017 se anunţă un an bun pentru investiţii, riscurile nu trebuie neglijate. Potrivit datelor KeysFin,
dintre cele 5.929 de firme care se aflau în procedură de faliment la finele anului, cele mai multe erau în
sectorul construcţiilor, urmate de cele din comerţul alimentar şi transporturi.
“Chiar dacă banii circulă mai repede în comerţ şi stocurile sunt mai mici, concurenţa rămâne acerbă.
Datele statistice arată că cele mai multe firme aflate în faliment la sfârşitul anului trecut erau unităţi mici,
SRL-uri cu un singur spaţiu comercial, cu un volum de activitate redus, magazinele de cartier.”, explică
analiştii KeysFin.
Un alt aspect interesant, care reiese din statistica KeysFin, este că cele mai multe societăţi comerciale
care ajung în procedură de faliment au, în medie, între 7 şi 9 ani de activitate.
Astfel că, atunci când vreţi să semnaţi un contract cu o firmă, este esenţial să vă uitaţi pe evoluţia
indicatorilor financiari. “Calitatea rezultatelor financiare trebuie să primeze la semnarea unui contract”,
afirmă cei de la KeysFin.
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Vreți să vă dezvoltați afacerea sau
vreți să contractați un credit?
Aveți nevoie de un evaluator
profesionist!
Articol de Anuța Stan, Director FAIRVALUE CONSULTING
anuta.stan@fvalue.ro
Auzim de multe ori întrebarea: “De ce prețul pe care l-am negociat pentru un bun este diferit de rezultatul
raportului de evaluare?”. Adeseori, această posibilă diferență rezultă din faptul că prețul poate sau nu să
fie egal cu valoarea unui bun.
Prețul este influențat de condițiile vânzarii (proprietarul a fost nevoit să vândă repede, fără o perioadă
adecvată de marketing, sau cumpărătorul este foarte motivat să cumpere un anumit bun). Probabil că
fiecare dintre noi ne-am confruntat cu astfel de situații în care prețul a fost diferit de valoarea bunului
cumpărat sau vândut.
7
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Prețul corect?
În standardele de evaluare a bunurilor pe care noi, ca
evaluatori autorizați, suntem obligați să le respectăm,
este subliniată diferența dintre preț și valoare:
Preţul este suma de bani cerută, oferită sau plătită
pentru un activ. Datorită sau din cauza resurselor
financiare, a motivaţiilor sau a intereselor speciale
ale unui anumit cumpărător sau vânzător, preţul plătit
poate fi diferit de valoarea care ar putea fi atribuită
activului de către alte persoane.
Valoarea nu este un fapt cert, ci este o opinie, o
evaluare subiectivă:
•

fie asupra celui mai probabil preţ care trebuie
achitat pentru un activ, în cadrul unui schimb;

•

fie asupra beneficiilor economice rezultate din
deţinerea unui activ.

Ce este evaluarea și ce tipuri de valoare există?
Conform definiției din Ordonanța nr. 24/2011 privind
unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, prin
evaluare se înțelege activitatea de estimare a valorii,
materializată într-un înscris denumit raport de
evaluare, realizată în conformitate cu standardele
specifice acestei activități și cu deontologia
profesională, de către un evaluator autorizat.
Activitatea de evaluare poate fi desfășurată de
către orice persoană care are calitatea de evaluator
autorizat.
Evaluarea implică o estimare și nu un calcul exact
printr-o formulă matematică sau printr-o cuantificare
precisă. Ea impune raționamentul profesional al
evaluatorului.
În funcție de scopul raportului de evaluare, tipul
valorii estimate poate fi:
•

valoarea de piață – de exemplu, atunci când
scopul raportului de evaluare este garantarea unui
împrumut sau vânzarea unui bun;

•

valoarea justă – atunci când scopul raportului de
evaluare este raportarea financiară (înscrierea
valorii juste în evidențele contabile ale societății);

•

valoare impozabilă - atunci când scopul raportului
de evaluare este determinarea valorii pentru
impozitarea clădirilor;

Anuța Stan, în anul 2005, odată cu
externalizarea serviciilor de evaluare de către
bănci, a decis să lucreze ca evaluator extern,
după cei zece ani în care a lucrat ca angajat al
unei bănci. Ca urmare, a pus bazele Fairvalue
Consulting, împreună cu partenerul și soțul său,
Laurențiu Stan. Au pornit de la o echipă de doi
evaluatori și au ajuns, după 12 ani de activitate,
la o echipă formată din 60 de evaluatori, în
întreaga țară. Aceștia sunt evaluatori autorizați,
majoritatea dintre ei având peste zece ani de
vechime în această profesie. În cadrul companiei,
s-a implementat un sistem intern de verificare
(existând în echipă 13 evaluatori care dețin
și specializarea de verificator de rapoarte de
evaluare). Fiecare raport de evaluare, după
întocmire, trece printr-un filtru suplimentar (“a
doua pereche de ochi”), pentru a se asigura că
atinge cel mai înalt nivel profesional.
În prezent, Fairvalue Consulting este agreată
de către 17 dintre cele mai importante bănci
din România. Din 2005 până astăzi, evaluatorii
companiei au evaluat peste 70.000 de bunuri
imobile și peste 30.000 de bunuri mobile.
Fairvalue Consulting oferă și servicii de evaluare
a afacerilor, a activelor necorporale și a
instrumentelor financiare, precum și servicii de
verificare a evaluărilor.
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•

valoarea de investiție, atunci când aceasta este solicitată de către un investitor pentru o anumită
investiție sau pentru anumite scopuri de exploatare.

Acestea sunt doar câteva tipuri de valoare, solicitate adesea de către utilizatorii rapoartelor de evaluare.
Când puteți apela la serviciile unui evaluator autorizat?
De cele mai multe ori, atunci când decideți să contractați un credit pentru achiziționarea unui imobil sau
pentru dezvoltarea unei afaceri, iar banca vă cere să aduceți o garanție imobiliară, este foarte posibil să
aveți nevoie de serviciile unui evaluator autorizat pentru estimarea valorii garanției.
De regulă, clientul poate selecta evaluatorul din lista de evaluatori agreați de către respectiva bancă,
iar acesta poate fi un membru titular (persoană fizică) sau un membru corporativ (persoană juridică) al
ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din Romania).
Tot la un evaluator autorizat trebuie să apeleze societațile când vor să-și înregistreze în situațiile
financiare valoarea justă a imobilizărilor corporale, conform reglementărilor contabile naționale sau
Standardelor Internaționale de Raportare Financiara (IFRS).
O altă situație în care se apelează la un evaluator autorizat este generată de către una dintre modificările
Codului Fiscal din 2015, care prevede că impozitarea clădirilor, începând cu 01.01.2016, se realizează în
funcție de destinația acestora și nu în funcție de tipul proprietarului – persoană fizică sau juridică.
În condițiile noilor reglementări, pentru clădirile deținute de persoanele juridice, se pot efectua două
tipuri de rapoarte de evaluare:
Raport de evaluare pentru estimarea valorii juste a imobilizărilor corporale, în vederea înregistrării
unor valori actuale în evidențele contabile (reevaluarea imobilizărilor corporale din cadrul uneia sau
mai multor clase). Data de referință a evaluării este data comunicată de către beneficiarul evaluării; de
preferat, data încheierii exercițiului financiar.
Raport de evaluare pentru estimarea valorii impozabile a clădirilor aflate în patrimoniul societății
comerciale. Acest raport va fi depus de către beneficiar la Direcția Impozite şi Taxe Locale, pentru calculul
impozitului pe clădiri.
Având în vedere că metodologia de estimare a celor două tipuri de valoare este diferită, valoarea justă a
unei clădiri este, de cele mai multe ori, diferită de valoarea impozabilă a acesteia, iar valoarea impozabilă
nu se înregistrează în evidențele contabile ale societății.
Acestea au fost, pe scurt, câteva exemple de situații în care puteți apela la serviciile Fairvalue Consulting,
companie de evaluare cu vastă experiență în domeniu.
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Datele biometrice, între
avantajele tehnologiei și
preocupările pentru securitatea
persoanei

Articol de: Monica Iancu, Partener PeliFilip & Marcu Florea, Associate PeliFilip
Biometria cumulează tehnologiile care identifică o persoană / autentifică identificarea unei persoane
pe baza caracteristicilor fizice sau chiar comportamentale. Dezvoltarea biometriei s-a petrecut în
ritm amețitor, de la tehnologii bazate pe amprenta digitală, la cele bazate pe recunoașterea irisului,
recunoașterea facială sau chiar a ritmului biologic ori pe caracteristici comportamentale precum
trăsături specifice mersului unei persoane. Pentru că suntem în era vitezei și a simplificării, autentificarea
biometrică a devenit din ce în ce mai obișnuită, inclusiv în sistemele de acces în instituții sau în spații
publice ori private, dar și în comerț.
Dacă tehnologiile biometrice ne pot facilita viața, nu este mai puțin adevărat că ele colectează date care
intră în sfera mai largă a datelor personale și vin cu preocupări pentru securitatea individului.
10
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În România, procesele legate de date biometrice nu sunt supuse unei reglementări amănunțite
sau speciale, iar Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(”Autoritatea”), dar și instanțele de judecată s-au arătat mai degrabă conservatoare în analiza
proporționalității utilizării unor tehnologii biometrice. Cu toate acestea, realitatea ne arată că în această
materie suntem pe o autostradă cu un singur sens, iar autoritățile cu putere de legiferare și de decizie
trebuie să găsească întotdeauna echilibrul între avantajele tehnologiilor biometrice și riscurile pe care le
presupun.
1. Colectarea datelor biometrice
Tehnologiile biometrice presupun captarea datelor biometrice ale unei persoane, transformarea lor
într-un tipar biometric (template), stocarea acestuia într-o bază de date și, ulterior, verificarea identității
acelei persoane prin comparația dintre tiparul biometric și caracteristica specifică individului.
Aceste sisteme asigură rapiditatea identificării și au rata redusă de eșec în acest proces. În mod evident,
identificarea cu ajutorul unui cititor de amprente este mai rapidă decât cea folosind, spre exemplu,
cardul de identitate. În același timp, întrucât identificarea se face printr-o caracteristică unică a persoanei
și prin eliminarea factorului uman, identificarea este mai sigură.
Totuși, tehnologiile biometrice și rezultatele lor în procesul de identificare/ autentificare nu sunt la
adăpost de critici. În primul rând, tehnologiile sunt criticate inclusiv din punctul de vedere al securității
întrucât nu exclud riscul furtului de identitate (spre exemplu, prin folosirea amprentelor false realizate
din materiale artificiale). Mai mult, există critici legate de caracterul invaziv, agresiv și inoportun
(intrusive) al acestor tehnologii care ar depăși scopul pentru care sunt folosite (de exemplu, conform
unor studii, amprentele pot dezvălui alte date sensibile cu privire la persoană, respectiv informații
privind originea etnică a persoanei).
Se mai invocă și riscurile de securitate a bazelor de date care conțin date biometrice. Din acest punct de
vedere, este de menționat că pare că există tehnologii mai prietenoase care înlătură acest risc întrucât
ar permite identificarea și autentificarea biometrică a unei persoane fără a conduce la păstrarea datelor
într-o bază de date, ci la stocarea lor într-un aparat aflat în controlul acelei persoane (de exemplu, un
smartphone).
2. Datele biometrice în legislația datelor personale
Conceptul de date biometrice nu este definit sau reglementat în mod expres în Legea nr. 677/2001
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date (”Legea 677/2001”); de altfel, el nu este definit nici în Directiva 95/46/EC privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date (”Directiva 95/46/EC”).
Definiția rezultă însă din opinia Grupului de Lucru Art. 29 potrivit căreia datele biometrice sunt
„proprietăți biologice, de comportament, caracteristici psihologice, trăsături sau acțiuni repetate dacă
aceste caracteristici sau acțiuni sunt unice pentru un individ, măsurabile, chiar dacă tiparele folosite în
practică pentru măsurarea lor presupun un grad de probabilitate (incertitudine)”.
Mai mult, chiar Legea 677/2001 poate fi considerată prin interpretare că se referă la acest tip de date
reglementând categoria datelor ”cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate
generală” care pot include și datele biometrice, având în vedere că acestea constau în caracteristici ale
corpului care nu pot fi, în general, schimbate și care pot fi citite de instrumente automate. În plus, datele
biometrice sunt menționate expres printre categoriile de date pentru care obligația de notificare rămâne
valabilă în Decizia Autorității nr. 200/2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter
11

Context de business – Manager Express – aprilie 2017

personal pentru care nu este necesară notificarea, precum și pentru modificarea și abrogarea unor decizii.
Așadar, se poate concluziona că datele biometrice sunt reglementate de către legislația română, deși de
manieră foarte restrânsă și printr-un act cu o natură juridică secundară.
3. Limitele procesării datelor biometrice, conform legislației din România
Conform Legii 677/2001, în general, datele cu caracter personal trebuie să fie „adecvate, pertinente și
neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate”. În plus, datele biometrice
pot fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului expres al persoanei vizate sau dacă prelucrarea este
permisă în mod expres de către o prevedere legală.
Cât privește caracterul adecvat, pertinent și neexcesiv, nici legea și nici reglementările secundare
nu oferă linii directoare. Prin aceasta, măsura în care datele colectate sunt adecvate, pertinente și
neexcesive devine subiect de interpretare.
Cu titlu de exemplu, Autoritatea a considerat că un sistem de pontaj care funcționa pe bază de cititor
de amprente implică o procesare excesivă în raport cu scopul urmărit. Interpretarea Autorității a fost
îmbrățișată de către instanța chemată să desființeze interpretarea și măsurile Autorității, instanța
reținând că ”nu se justifică necesitatea apelării la sistemul de pontare electronică a angajaților,
pontarea acestora putând fi realizată și prin alte mijloace […] întrucât amprentarea angajaților ar aduce
atingere vieții private a acestora și s-ar încălca echilibrul între scopul urmărit și anume monitorizarea
prezenței acestora la locul de muncă și respectarea drepturilor persoanelor angajate”. În mod similar, o
altă instanță a constatat că „sistemul electronic de pontaj cu date biometrice nu este eficient, nefiind
justificată necesitatea apelării la acest sistem, câtă vreme pontarea angajaților se poate realiza și prin
alte mijloace care să nu aducă atingere vieții private a angajaților”.
Fără a contesta judecata de valoare din deciziile invocate mai sus, față de amploarea acestor tehnologii,
riscurile, dar și beneficiile lor, efortul de evaluare și de interpretare al autorităților trebuie să fie unul
asumat și constructiv. Vor exista mereu soluții alternative pentru monitorizarea prezenței angajaților,
de exemplu, dar tehnologiile biometrice nu vor mai putea fi respinse în orice circumstanțe. În epoca
inteligenței artificiale, analiza măsurii în care o tehnologie nu asigură suficientă protecție va fi din ce în ce
mai necesară.
Din acest punct de vedere, amintim, cum o făceam și mai sus, că există informații cu privire la existența
unor tehnologii prietenoase care nu permit stocarea datelor biometrice în baze de date, ci ștergerea lor
imediată odată ce scopul autentificării a fost atins. În mod similar, Grupul de Lucru Art. 29 arată întruna dintre opiniile sale: criptarea datelor biometrice și stocarea codului într-o formă în care informația
nu poate fi folosită pentru a reda datele biometrice în forma inițială ar trebui să asigure un nivel de
securitate adecvat. Autoritățile vor avea nevoie de suportul necesar pentru a evalua argumentele părților,
a solicita angajamente și a lua deciziile adecvate.
Cu titlu de exemplu, menționăm decizia autorității pentru protecția datelor din Franța care a anunțat
în data de 27 septembrie 2016 că și-a actualizat doctrina și a adoptat o decizie cu privire la procesarea
datelor biometrice pentru a ține pasul cu evoluția tehnologiei. Cu privire la sistemele de acces în spațiile
de lucru pe bază de date biometrice, Autoritatea impune trei obligații principale: (i) justificarea folosirii
sistemului cu luarea în considerare a măsurii în care pot fi folosite mijloace mai puțin invazive; (ii)
demonstrarea faptului că sistemele sunt proiectate pentru a asigura securitatea și caracterul confidențial
al prelucrării și (iii) prezentarea de asigurări cu privire la modul de stocare a datelor. În același timp,
adoptarea măsurilor care să micșoreze riscurile de securitate, precum criptarea, este încurajată.
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4. Perspectiva
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date care va intra în vigoare în luna mai a anului 2018 reglementează în mod expres
datele biometrice, menționându-le între categorii de date cu caracter special. Ca regulă, procesarea
acestora este posibilă cu consimțământul persoanei vizate, precum și, în anumite condiții, în scopul
îndeplinirii anumitor obligații și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei
vizate în domeniul ocupării forței de muncă, când prelucrarea este necesară în scopuri legate de
medicina preventivă sau a muncii. În plus, statele membre pot introduce restricții suplimentare pentru
procesarea datelor biometrice.
În considerarea celor de mai sus, intervenția Autorității prin emiterea de proceduri și linii directoare cu
privire la acceptabilitatea procesării datelor biometrice este utilă. Evoluția tehnologiei este inevitabilă,
iar autoritățile (de reglementare și judecătorești, deopotrivă) nu pot ignora vântul schimbării și
adaptabilitatea accelerată a unui mediu economic competitiv. Ca atare, atât în materie de reglementare,
cât și în materie de deliberare în cazuri în care sunt chemate să se pronunțe, autoritățile trebuie să
găsească echilibrul invocat în debutul acestui material între utilitatea tehnologiilor de ultimă generație
și riscurile lor, astfel încât să protejeze în egală măsură persoana vizată, dar și interesul economic al
operatorilor.

Aboneaza-te la Newsletterul
Manager Express!
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Ce caută orice companie în
procesul de recrutare

Pozitiv, motivat, cu spirit de echipă, organizat,
capabil să lucreze sub presiune, orientat spre
rezultat, flexibil… Iată câteva trăsături de
personalitate urmărite de către angajatori și chiar
testate temeinic în interviurile de angajare. Oricât
de facile ţi-ar părea, descrierile de la capitolul “soft
skills” din CV, demonstrate în cadrul procesului de
recrutare, îţi pot pune pe masă un contract sau îţi
pot oferi o ultimă strângere politicoasă de mână.
Un profesionist bun, dar cu o personalitate
nepotrivită, poate ruina un business, iar
angajatorii nu își vor asuma un asemenea risc.
Pentru majoritatea angajatorilor, este mai
important aspectul integrării profilului în cultura
organizaţională a companiei decât experienţa
profesională şi studiile, aşa că te vor testa temeinic
la acest capitol. Şi, dacă urmăreşti un job temporar,
în aşteptarea unei oferte mai bune, s-ar putea să fii
prins.

Aloma Odogwu
Recruitment Team Leader, Lugera&Makler

Dacă aptitudinile, studiile şi experienţa, descrise
în CV, te-au pus deja faţă în faţă cu angajatorul,
probabil că nu-ţi va fi greu să detaliezi aceste
aspecte în cadrul interviului. Dar cum demonstrezi
că eşti adaptabil, că eşti capabil să rezolvi probleme,
că eşti demn de încredere, că-i poţi motiva şi pe
alţii? Ceea ce te-ar putea ajuta ar fi o strategie, să
te gândesti dinaintea interviului la câteva situaţii
care îţi demonstrează trăsăturile de personalitate
enumerate în CV. De exemplu, poţi relata cum te-ai
descurcat într-o situaţie de criză sau cum ţi-ai ajutat
echipa pentru realizarea unui obiectiv important.
Mai jos, câteva trăsături de personalitate pe care le
caută majoritatea angajatorilor.
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Încrederea în sine. Unii candidaţi efectiv nu realizează că încrederea în sine le lipseşte cu desăvârşire.
Posibil să nici nu-şi definească corect noţiunea. Ei bine, cum poţi convinge că ai încredere în tine dacă nu
poţi oferi o strângere de mană fermă? Sau dacă nu-ţi priveşti evaluatorul în ochi? Dacă tu nu ai încredere
în tine, cine să aibă?
Capacitatea de a executa sarcini multiple și profesionalismul. Am alăturat cele două noţiuni dintr-un
motiv simplu: majoritatea companiilor caută angajaţi multitasking. Rar mai sunt recrutaţi candidaţii doar
pentru o activitate, iar sarcinile trebuie realizate profesionist!
Cum faci ce ştii să faci? Gândeşti raţional? Ce primă impresie laşi (ai ocazia să o demonstrezi din
momentul în care intri pe uşă)? Ai o gândire raţională? Un comportament politicos şi plin de respect
pentru alţii? Într-un business în care faci mai multe lucruri de-odată şi interacţionezi cu oameni cât se
poate de diverşi? Progresul în condiţii de stres, pe mai multe direcţii, este ceea ce angajatorii caută. De
aici derivă următoarea trăsătură de personalitate pe care o vom enunţa:
Resistența la stress. La acest capitol, ar trebui să fii sincer. Cel puţin cu tine însuţi! Nu este un mister
motivul pentru care o companie caută un angajat cu un asemenea profil. Dar tu? Chiar eşti rezistent la
stres? Depresie, anxietate, diabet, obezitate, hipertensiune arterială sunt doar câteva afecţiuni cauzate
de stres – ca să nu menționăm situaţii extreme relatate în presă. Uneori, angajatorii testează efectiv
candidaţii la acest capitol. Tu ce ştii despre tine? Eşti rezistent la stres sau ai aplicat pentru un job fără să
te gândeşti la consecinţele unei descrieri false?
Curiozitatea şi deschiderea pentru noi experiențe. Angajatul cu astfel de trăsături nu se va limita la
sarcinile specifice, ci va căuta în permanenţă dezvoltarea şi va accepta cu bucurie noi responsabilităţi.
Îşi va asuma riscuri, va căuta experienţe noi. Aceste trăsături de personalitate descriu creativitatea şi
nevoia candidatului de diversitate, ceea ce aduce companiei beneficii, precum noi soluţii de dezvoltare şi
inovaţie.
Capacitatea de a lua decizii. Capacitatea de a-ţi folosi propriul raţionament este o calitate care poate
să salveze compania din multe situaţii. Un manager nu are timpul necesar pentru chestiuni mărunte,
de aceea, un angajat valoros va trebui să aibă capacitatea şi curajul de a decide şi a acţiona conform
intereselor companiei.
Gândirea strategică. Te-ai plictisit de întrebarea “unde te vezi peste x ani”. Pare un clișeu, însă, cum altfel
dovedeşti că poţi să identifici obiective pe termen lung şi că acţionezi în conformitate cu planul? Viziune!
De aşa ceva au nevoie majoritatea angajatorilor!
Roluri diferite, pregătiri diferite. Dar scopul trebuie să fie acelaşi! Într-un moment în care majoritatea
companiilor adaptează modalităţile de lucru şi beneficiile în funcţie de nevoile şi personalitatea
candidaţilor, un lucru important pentru organizaţii este ca fiecare angajat să preia valorile de bază ale
business-ului în viaţa de zi cu zi: urmărirea scopurilor, perfecţionare, colaborare. Dar, până la urmă, cel
mai important este să fii sincer, să fii tu însuţi! Dacă vei obţine un job într-o companie a cărei valori nu le
impărtăşeşti, va trebui, ulterior, să depui eforturi suplimentare: să-ţi găseşti alt job!
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Răspunderea patrimonială
a salariatului – elemente
decisive
Din jurisprudenţa instanţelor de judecată se reliefează faptul că cererile în instanţă care vizează atragerea
răspunderii patrimoniale a angajatului sunt, adeseori, respinse de faptul că angajatorul nu verifică dacă
fapta ilicită a angajatului cauzatoare a prejudiciului poate constitui fundamentul atragerii răspunderii
patrimoniale, dacă sunt efectiv întrunite cumulativ elementele acestui tip de răspundere. Lipsa unui
singur element al angajării răspunderii patrimoniale a salariatului conduce la imposibilitatea atragerii
răspunderii patrimoniale a angajatului de către angajator.
Raportul juridic de muncă dintre angajator şi angajat, stabilit prin contractul individual de muncă
încheiat în formă scrisă pentru valabilitate, este guvernat de norma specială a dreptului muncii, sens
în care drepturile şi obligaţiile celor două părţi izvorăsc exclusiv din contractul individual de muncă.
Pe cale de consecinţă, atragerea răspunderii patrimoniale a salariatului survine ca urmare a săvârşirii
cu vinovăţie a unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii patrimoniului angajatorului şi are un caracter
reparator, salariatul fiind ţinut să răspundă cu propriul său patrimoniu, respectiv cu salariul său.
Potrivit prevederilor art. 254 alin. (1) din Legea nr. 53 din 2003 privind Codul muncii, republicat, (Codul
muncii), salariaţii răspund patrimonial în temeiul normelor şi a principiilor răspunderii civile contractuale
pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor, justificat de faptul
că, deşi răspunderea patrimonială se supune normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale,
răspunderea patrimonială a salariaţilor constituie o sancţiune specifică, cu caracter reparator, ce
17
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intervine ca urmare a săvârşirii cu vinovăţie a unei
fapte ilicite cauzatoare de prejudicii în executarea
unui contract. Aşadar, se desprind ca elemente
decisive ale angajării unei astfel de răspunderi
patrimoniale ale angajatului, următoarele:
a)
raportul juridic impus de o astfel de
răspundere este cel de dreptul muncii – astfel că
este vizată strict calitatea de angajat stabilită în
temeiul unui contract individual de muncă, la care
este anexată fişa postului, prin care sunt stabilite
atribuţiile şi responsabilităţile postului şi ale
angajatului, ambele documente semnate şi de către
angajat; evident că subiectul poate avea şi calitatea
de fost angajat dacă răspunderea patrimonială este
angrenată în termenul de prescripţie de trei ani şi
dacă la momentul săvârşirii faptei ilicite persoana în
cauză avea calitatea de angajat;
b)
prejudiciul – este elementul negativ
al răspunderii, care cauzează modificarea
patrimoniului ca urmare a săvârşirii de către
angajat a faptei ilicite, ce poate consta, fie într-o
diminuarea a activului angajatorului, fie într-o
creştere a pasivului patrimonial a angajatorului.
Însă, pentru a se angaja răspunderea patrimonială
a salariatului, prejudiciul trebuie să fie unul: real şi
cert – în sensul că prejudiciul trebuie să fie efectiv
şi să fie determinat, iar nu determinabil, angajatorul
fiind obligat la dovedirea acestuia în mod concret;
cauzat direct patrimoniului angajatorului - în
sensul că fapta ilicită a angajatului trebuie să
cauzeze o consecinţă negativă asupra patrimoniului
angajatorului, fie prin diminuarea activului, fie prin
sporirea pasivului, incluzând aici şi oportunitatea
unor acţiuni ale angajatului; să fie material - în
sensul că prejudiciul suferit să vizeze daune
materiale ale patrimoniului, iar nu daune morale;
să nu fi fost reparat de către angajat - în sensul
că la data la care angajatorul solicită atragerea
răspunderii patrimoniale a angajatului pentru
prejudiciul cauzat de către angajat, acest prejudiciu
să nu fi fost în nici un fel reparat;

Irina Petrescu
Avocat Titular
Cabinet de avocat Irina Petrescu – UNBR
E-mail: avpetrescu@yahoo.com
Domenii de specializare:
Consultanță: dreptul muncii, dreptul
transporturilor, drept contractual, drept financiar,
arbitraj comercial intern și internațional,
finanțări internaționale și achiziții publice,
drept societar, DePaul construcțiilor (FIDIC),
dreptul mediului înconjurător, elaborarea de acte
normative și procedura de adoptare a actelor
normative de către Parlament și Guvern.
Reprezentare instanțe:
la judecătorii, tribunal, curți de apel și Înalta
Curte de Casație și Justiție

c)
paguba materială produsă angajatorului
trebuie să se fi săvârşit cu vinovăţie, culpa fiind
exclusă – întrucât prezumţia de culpă, specifică
răspunderii civile contractuale şi delictuale, nu
poate funcţiona în răspunderea patrimonială,
textul legal vizând imperativ vinovăţia angajatului,
indiferent că este o faptă comisivă sau omisivă; Pe
cale de consecinţă, vinovăţia reprezintă elementul
subiectiv al răspunderii materiale, constând în
atitudinea salariatului faţă de consecinţele negative
18
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ale faptei săvârşite, iar una dintre obligaţiile contractuale asumate de către angajat este tocmai obligaţia
reparării prejudiciului cauzat angajatorului din vina şi în legătură cu munca angajatului;
d)
atragerea răspunderii are un caracter individual, personal, conjunct, însă nu unul solidar, cu
excepţia răspunderii gestionarilor reglementată prin Legea nr. 22 din 1969 – motivat de caracterul
juridic al contractului individual de muncă care se încheie intuitu personae, respectiv în nume
propriu. În situaţia în care este atrasă răspunderea mai multor angajaţi pentru repararea prejudiciului
cauzat angajatorului, obligaţiile de reparare a pagubelor sunt conjuncte, uneori subsidiare. Atragerea
răspunderii patrimoniale nu survine prin emiterea unilaterală a deciziei angajatorului de imputare, ci
prin hotărârea judecătorească în lipsa unei înţelegeri amiabile scrise şi asumate prin semnătură de
către angajat şi angajator. Trebuie observat că actul unilateral al angajatorului în atragerea răspunderii
patrimoniale a angajatului se mai păstrează doar în cazul funcţiei publice, unde norma este imperativă şi
de strictă interpretare în emiterea actului unilateral; În situaţia unei răspunderi conjuncte a salariaţilor
şi a imposibilităţii de a stabili contribuţia fiecărui angajat la producerea prejudiciului, răspunderea
patrimonială a fiecărui angajat se va stabili proporţional cu măsura în care a contribuit la producerea
pagubei, al gradului de vinovăţie, cu atribuţiile stabilite prin fişa postului şi proporţional cu salariul net;
e)
este o răspundere integrală şi limitată la o cotă din drepturile salariale ale angajatului, în sensul
că obligaţia angajatului în repararea prejudiciului cauzat angajatorului vizează, atât dauna efectivă şi
actuală (damnum emergens), cât şi foloasele nerealizate (lucrrum cessans), fiind excluse daunele morale.
În cadrul atragerii răspunderii materiale a angajatului, repararea prejudiciului este limitată doar la dauna
efectivă şi actuală. În executarea silită a unei hotărârii judecătoreşti prin care angajatul este obligat la
repararea prejudiciului angajatorului, ratele lunare nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net,
fără a putea depăşi împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul
respectiv;
f)
fapta ilicită şi personală a salariatului, săvârşită în strictă legătură cu atribuţiile sale, astfel cum
au fost stabilite prin fişa postului – aşadar, fapta poate consta într-o acţiune (fapt comisiv) sau dintr-o
inacţiune (fapt omisiv), trebuie să fie o faptă personală ca o consecinţă firească a caracterului personal
al încheierii contractului individual de muncă. Dacă contractul individual de muncă este supus negocierii
celor două părţi, fişa postului, prin semnarea acesteia de către angajat, nu este supusă negocierii,
semnătura angajatului confirmând faptul că a luat la cunoştinţă despre atribuţiile şi responsabilităţile
postului, precum şi dovada primirii unui exemplar original al acestui document. Răspunderea
patrimonială exclude angajarea răspunderii pentru fapta altuia. În atragerea răspunderii patrimoniale
a angajatului, caracterul ilicit al faptei se analizează în raport de atribuţiile de serviciu stabilite prin
contractul individual de muncă, fişa postului, regulamentele interne şi alte dispoziţii interne, proceduri,
cadrul legal special incident naturii funcţiei şi/sau postului ocupat de către angajat.
g)
trebuie să existe legătura de cauzalitate între fapta angajatului şi prejudiciul efectiv suferit de
către angajator - astfel că, în lipsa unei legături de cauzalitate, chiar dacă toate celelalte elemente sunt
întrunite în atragerea răspunderii patrimoniale a angajatului pentru prejudiciul săvârşit cu vinovăţie
prin fapta sa ilicită, răspunderea patrimonială a angajatului nu poate fi angajată. Aşadar, legătura de
cauzalitate transpune structura matricei logice bazată pe conceptul cauză – efect. Pe cale de consecinţă,
pentru ca un salariat să răspundă material este necesar ca prejudiciul produs patrimoniului angajatorului
de către salariat să fie efectul direct şi nemijlocit al faptei ilicite săvârşite cu vinovăţie de către acesta în
legătură cu munca sa.
În concluzie, răspunderea patrimonială, ca formă a răspunderii juridice contractuale, are un
caracter reparatoriu, fiind reglementată prin normă juridică specială şi de strictă interpretare, respectiv
prin art. 254 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificată şi
completată, specifică raportului juridic de muncă stabilit prin contractul individual de muncă.
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Un avocat român a lansat
un motor de căutare
pentru hotărârile de la
instanțe și autorități

Începând cu luna octombrie 2016, s-a lansat cea mai mare bază de date de jurisprudență din România.
Cu o investiție de 50.000 Euro, JURIO înglobează un motor de căutare care permite identificarea mult
mai exactă a noțiunilor juridice căutate. Astfel, avocații consultanți și pledanți, dar și persoanele fizice
interesate, vor economisi timp și vor ajunge rapid la cel mai bun rezultat.
„JURIO s-a născut dintr-o nevoie reală a avocaților de a scurta timpul dedicat muncii de cercetare care
este, de cele mai multe ori, nefacturabil. Acesta este și motivul pentru care prevedem că până la anul să
atingem aproximativ 20% din numărul total de avocați înscriși în barourile din toată țara”, a declarat AnaMaria Udriște, Fondator JURIO.
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„Fiind eu insămi avocat, știu cât de mult se lucrează cu jurisprudența, atât pe partea de litigii, cât și
pe parte de consultanță. Pentru noi, este foarte important să știm cum interpretează instanțele și
autoritățile legea. Am ajuns să accesăm zeci de site-uri și să deschidem sute de documente, pentru că
ori nu există un motor de căutare, ori cele care există nu sunt eficiente. JURIO rezolvă aceste probleme
reunind într-un singur loc toate hotărârile de la instanțe și autorități și facilitând funcția de căutare între
ele”, a adăugat Ana-Maria Udriște.
În JURIO, se regăsesc peste cinci milioane de hotărâri judecătorești, de la nivelul tuturor instanțelor
(inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție), aproximativ 50.000 de hotărâri ale ANAF, peste 12.000 hotărâri
ale CNSC și peste 1.200 decizii ale Consiliului Concurenței. JURIO devine astfel primul portal din România
care reunește o bază atât de mare de hotărâri și decizii atât de la instanțele judecătorești, cât și de la
autoritățile publice.
Pe lângă numărul mare de documente puse la dispoziție, JURIO vine în ajutorul specialiștilor cu un motor
avansat de căutare. Filtrarea rezultatelor se poate face după criterii variate (instanțe, stadiu, obiect,
soluție, an etc.), în timp real, programul permițând și selectarea multiplă (mai mulți ani, mai multe
instanțe etc), totul pentru a ușura munca de cercetare.

Aboneaza-te la Newsletterul
Manager Express!
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Companiile se pregătesc
de un an greu
Articol de: Constantin Măgdălina,
Expert, Tendințe și Tehnologii Emergente și Elena Badea, Managing Partner Valoria
Conform studiului „Evoluția afacerilor în 2017” lansat astăzi de Valoria, pe fondul incertitudinii politice de
la începutul anului, perspectiva de creștere a companiilor este una reținută. Nu mai puțin de 19% dintre
companii se așteaptă în acest an la scăderea cifrei de afaceri, iar 43% prevăd o creștere de doar 1%-10%
în 2017.
„Evoluția afacerilor în 2017 este o cercetare privind mediul de afaceri din România – complementul din
teren al statisticilor economice la nivel național. Am adresat managerilor întrebările cele mai importante,
care își găsesc răspuns până la urmă în contul de profit și pierdere sau în fluxul de numerar al companiei.
Merită spus că, dacă despre evoluția macro a economiei aflăm din statisticile oficiale, prin această
cercetare aflăm despre evoluțiile prognozate ale companiilor, direct de la sursă”, spune Constantin
Măgdălina, Expert Tendințe și Tehnologii Emergente, unul dintre autorii studiului.
Previziuni privind evoluția cifrei de afaceri
În conformitate cu răspunsurile primite, doar 28% dintre companii se așteaptă la o creștere de 10%-20%
a cifrei de afaceri în acest an. Cele mai multe companii (43%) prevăd o creștere de 1%-10% a afacerii lor
în 2017. Din analiza la nivel de industrii, procentele de creștere prevăzute pentru acest palier (1%-10%)
sunt foarte diferite. Atfel, 54% dintre companiile din comerț spun că vor avea o asfel de creștere, 46% din
industrie/producție, 41% din servicii și doar 33% din IT. Companiile care se așteaptă la stagnarea sau
scăderea cifrei de afaceri în acest an sunt: 16% din industrie, 13% din servicii, 8% din comerț, 11% din IT și
17% din construcții.
Previziuni privind evoluția profitului
Previziunile privind evoluția profitului în 2017 sunt ceva mai optimiste. Deși 32% din companii se așteaptă
ca rata de creștere a profitului lor să fie în intervalul 1%-5%, 18% se așteaptă ca profitul companiei să
crească între 5%-10% și 21% între 10%-20%, iar 17% previzionează să obțină rate de profit de la 20% la
peste 30%. Doar 12% dintre companii au așteptări negative în legătură cu profitul pe care îl vor avea în
anul 2017.
Previziuni privind evoluția investițiilor
Conform rezultatelor cercetării, 16% dintre companii spun că vor crește investițiile cu 1%-5% în 2017,
39% vor să își crească investițiile cu 5%-20% în comparație cu anul anterior, iar 24% spun că vor crește
investițiile de la 20% până la peste 30%. Din păcate, la 10% dintre companii investițiile stagnează în acest
an, iar pentru 11% investițiile scad în comparație cu 2016.
Previziuni privind evoluția numărului de angajați
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17% dintre companii nu se așteaptă la nici o creștere a numărului de angajați în 2017. În același timp, 39%
dintre companii spun că se așteaptă ca personalul lor să crească cu 1%-5% în acest an. Doar 24% dintre
companii se așteaptă ca numărul de angajați să crească cu 5%-10%, iar 13% dintre companii cu 10%-20%.
Previziuni privind evoluția nivelului salariilor
În 2017, 41% dintre companii se așteaptă ca salariile să crească între 5% și 10%, 25% dintre companii se
așteaptă la salarii în creștere cu 10%-20%, iar 24% dintre companii care se așteaptă la creșteri de 1%-5%.
Numai 4% dintre companii nu se așteaptă la schimbări în ce privește nivelul salariilor în 2017.
Top 5 provocări și oportunități în 2017
Cele mai importante 5 provocări pentru companii în anul 2017 sunt: starea generală a economiei (41%),
instabilitatea politică și legislativă (28%), reducerea nivelului investițiilor interne (23%), problemele cu
găsirea forței de muncă calificată (17%) și creșterea accentuată a nivelului salariilor (13%).
Cele mai importante 5 oportunități identificate de companii în anul 2017 sunt: digitalizarea (37%), exportul
și deschiderea altor piețe (33%), parteneriatele create cu alte companii (27%), creșterea consumului intern
(19%) și accesarea fondurilor europene (17%).
„Această analiză este consecința nevoii de a înțelege mediul economic din România. Ea consemnează
opinia companiilor respondente referitoare la evoluția cifrei de afaceri, profitului, investițiilor, numărului
de angajați, salariilor. Sub aspect macroeconomic, în 2016, România a înregistrat cea mai mare creștere
economică din UE. Numai că, la început de 2017, răspunsurile companiilor par să indice un optimism
rezervat. Chiar dacă realitățile fiecărei industrii sunt specifice, se pot citi semnele unei precaute
previzionări a evoluțiilor la nivelul companiilor, într-un an care pune presiune pe mediul de afaceri și nu
numai.”, spune Elena Badea, Managing Partner Valoria, co-autoare a cercetării.
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Cea mai mare schimbare
a legilor de protecție a
datelor din ultimii 20 de ani
Toate organizațiile care procesează informații personale ale cetățenilor europeni vor avea obligația de
a-și alinia procesele de administrare a datelor cu noua reglementare europeană în privința protecției de
date cu caracter general.
Noua reglementare europeană în privința protecției de date cu caracter general (General Data Protection
Regulation – GDPR), recent promulgată de către Parlamentul Uniunii Europene, acordă autorităților
europene de protecție a confidențialității informațiilor prerogative pentru impunerea de amenzi care
pot ajunge la o valoare de 4% din cifra anuală mondială sau 20 de milioane de euro pentru încălcările
serioase ale directivei.
Amenzile pot însemna un risc financiar și de afaceri semnificativ și vor determina acordarea unei
importanțe deosebite confidențialității datelor personale.
Reglementarea UE GDPR își propune să aducă protecția de date în era Big Data și Cloud Computing,
transformând protecția de date într-un drept fundamental, reglementat uniform și coerent în întreaga
Europă. Orice companie care deservește clienți europeni și prelucrează datele personale ale acestora
va trebui să se supună acestei legi – chiar și companiile care au sediul și administrează aceste date
personale în afara Europei.
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Matthew Ellard, Senior Vice President EMEA la Veritas, a declarat: „GDPR este cea mai mare schimbare
a legilor de protecție a datelor din ultimii 20 de ani. Atât persoanele fizice, cât și cele juridice vor avea
de câștigat de pe urma unor reguli clare, adaptate erei digitale, și care le oferă o protecție solidă. Orice
organizație care procesează date personale ale cetățenilor UE va fi obligată să-și revizuiască procesele de
management al informației.”
Noua reglementare va intra în vigoare din mai 2018, iar companiile vor avea la dispoziție doi ani să se
alinieze cerințelor GDPR. Organizațiile care încheie mai devreme acest proces se vor bucura de controlul
sporit al datelor, iar managementul mai bun al informației va ajuta la folosirea eficientă a resurselor de
stocare și va evidenția noi perspective valoroase asupra informațiilor stocate.
Cultura acumulării de date creează volume mari de date nestructurate
GDPR introduce noi principii, precum „dreptul de a fi uitat” și obligațiile de notificare. Prin urmare, în
anumite circumstanțe, o companie poate fi nevoită să șteargă complet datele personale dacă un utilizator
solicită acest lucru. De asemenea, indivizii afectați de o breșă de informații trebuie notificați fără
întârzieri nejustificate, dacă informațiile lor personale au ajuns în posesia unor entități neautorizate, iar
breșa aduce o amenințare serioasă drepturilor și libertăților lor.
Realitatea îngrijorătoare este că majoritatea companiilor nu pot distinge compoziția a jumătate din
volumul de date pe care le stochează. Conform Global Databerg Report, 52% din totalul informațiilor
stocate și procesate în prezent de către organizații din toată lumea sunt estimate a fi date nestructurate.
Această lipsă de vizibilitate le va îngreuna căutarea de informații în datele stocate.

Aboneaza-te la Newsletterul
Manager Express!
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8 din 10 firme mici și mijlocii
vor să facă trecerea la
procese fără hârtie, anul
acesta

Conform unui studiu Xerox, peste 80% din firmele mici și mijlocii (IMM-uri) vor să elimine hârtia din
procese precum facturarea, rapoartele financiare, formularele de resurse umane și juridice, totul pentru a
se ocupa de alte procese de business.
Studiul a inclus peste 1.000 de companii din Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Franța și Germania și
arată că respondenții se așteaptă să facă această schimbare în următoarele 12 luni.
Aproape jumătate (46%) dintre respondenți au confirmat că procesele bazate pe hârtie consumă foarte
mult timp, iar șase din zece consideră că acest lucru are un impact considerabil asupra profiturilor. Țările
în care IMM-urile irosesc cel mai mult timp cu astfel de procese sunt Germania (51%) și Statele Unite ale
Americii (50%), urmate de către Regatul Unit (43%) și Franța (37%).
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Pe măsură ce IMM-urile se pregătesc să își digitalizeze procesele bazate pe hârtie, majoritatea vor avea
nevoie de ajutorul experților, deoarece doar unul din cinci respondenți sunt la curent cu soluțiile digitale
existente pe piață. Studiul a mai arătat că 47% dintre companii vor apela la un furnizor de echipamente
de birou, unul din patru – la furnizorul de servicii IT, iar 37% vor apela la producător.
“Schimbarea poate fi copleșitoare pentru firmele mici și mijlocii, dar există multe moduri prin care se
poate asigura evoluția în direcția corectă”, spune John Corley, președinte Channel Partner Operations,
Xerox. “Pe măsură ce IMM-urile fac trecerea la digital, este important să înțeleagă modul în care
tehnologia – cum ar fi aplicațiile pentru imprimante și serviciile de management al documentelor – poate
veni în sprijinul viziunii și strategiei lor, pentru a se asigura că transformarea digitală va fi un real succes.”
Prioritățile care influențează deciziile de business
Studiul, realizat de către firma independentă de cercetare de piață Coleman Parkes Research, arată că o
creștere a nivelului de productivitate este o prioritate pentru IMM-uri, pe lângă dezvoltarea business-ului
și reducerea costurilor de imprimare. Alte rezultate ale studiului includ:
1. 28% din respondenți au declarat că au făcut progrese semnificative privind implementarea
planurilor de digitalizare a proceselor bazate pe hârtie, Franța (cu 33%) fiind țara cea mai avansată
din acest punct de vedere;
2. IMM-urile din |SUA sunt în urmă cu planurile de digitalizare a proceselor, 41% dintre respondenți
aflându-se în primele stadii ale implementării, comparativ cu media de 37%;
3. 12% dintre toate IMM-urile se află la 1-3 ani distanță de momentul implementării.
Pe lângă importanța acordată digitalizării și automatizării, IMM-urile explorează, de asemenea, alte zone
în care să îmbunătățească nivelul de productivitate, cum ar fi:
•

Serviciile de management al documentelor (MPS): Dintre firmele mici și mijlocii chestionate,
42% au un contract de MPS, în timp ce 40% au declarat că au în plan încheierea unui astfel de
contract în următorul an. 66% cheltuiesc mai mult de 1.000 de dolari lunar pentru activitățile de
imprimare, ceea ce reprezintă o sumă semnificativă. Companiile care au contracte de MPS și-au
redus costurile și consumul de hârtie și și-au îmbunătățit gestionarea costurilor de imprimare;

•

Mobilitatea: Până la finalul anului 2017, 23% dintre IMM-uri cred că dispozitivele mobile vor fi
complet integrate în fluxurile de lucru. Astfel, 66% din IMM-uri au inclus imprimarea mobilă în
inițiativele lor legate de mobilitate, în timp ce 27% plănuiesc să o facă în decursul anului următor;
principalii factori care au influențat decizia sunt legați de optimizarea productivității angajaților
care lucrează de la distanță, nevoia clienților de a accesa informații de oriunde s-ar afla și de
serviciile pentru clienți îmbunătățite și mai rapide;

•

Securitatea: Este din ce în ce mai important pentru IMM-uri să își țină în siguranță informațiile
importante de business, în contextul în care volumul de date crește; drept rezultat, 56% dintre
IMM-uri includ acum imprimantele și / sau echipamentele multifuncționale în strategiile lor de
securitate.

IMM-urile din Statele Unite și Europa de Vest cheltuiesc anual 40 de miliarde de dolari pe echipamente
de birou și serviciile de imprimare aferente, iar Xerox sprijină aceste companii să își îmbunătățească
procesele. Compania a lansat o serie de soluții care ajută IMM-urile să automatizeze procesele, să
optimizeze mobilitatea și să micșoreze costurile de imprimare cu ajutorul MPS.
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Tendințe 2017 în fiscalitatea
din România
Recenta eliminare a plafoanelor la contribuțiile sociale reprezintă un obstacol în plus, în contextul în
care România a devenit a treia piaţă din lume ca dificultate în recrutare, după Japonia şi Taiwan, spun
specialiştii EY România.
„La nivel macroeconomic, anul 2017, precum și anii care vor urma vor fi definiți de o serie de măsuri în
domeniul fiscal legate de nevoile bugetului de stat, inițiativa BEPS, directivele Europene și acordurile
privind schimburile de informații fiscale între statele lumii. Dar, nu trebuie să uităm nici dimensiunea
fiscală pur românească, incluzând modificările recente de legislație ca, de exemplu, eliminarea
plafoanelor la contribuțiile sociale”, a declarat Alex Milcev, partener, liderul Departamentului de asistență
fiscală și juridică a EY România, în cadrul celei de a XI-a ediții a Conferinței anuale de fiscalitate EY.
Eliminarea plafoanelor la CAS (contribuţia la pensie) şi CASS (contribuţia la sănătate) pentru angajaţii cu
un salariu brut de peste 5 salarii medii pe economie a condus la creşterea costurilor cu forţa de muncă.
Având în vedere că România a devenit – conform unor studii recente – a 3-a piaţă din lume ca dificultate
în recrutare (după Japonia şi Taiwan), mediul de business românesc este expus unei situaţii de costuri
crescute, combinată cu o disponibilitate redusă a forţei de muncă pe piaţa autohtonă.
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Din păcate, legislaţia fiscală actuală nu oferă angajatorilor/ angajaţilor afectaţi soluţii care să
compenseze această creştere de costuri. Poate doar să ia în considerare orice posibilă măsură de
optimizare fiscală prevăzută de reglementările legale în vigoare (de exemplu, acordarea de acţiuni sub
formă de “Stock Option Plan” care beneficiază de un tratament fiscal mai favorabil).
„Din punctul meu de vedere însă, în acest context, angajatorii trebuie să se concentreze mai degrabă
pe măsuri care cresc gradul de favorabilitate a locului de muncă pentru angajaţii lor ca, de exemplu,
flexibilitatea programului de lucru și programele de dezvoltare a carierei”, spune Claudia Sofianu,
partener, liderul Diviziei de impozit pe venit și contribuții sociale a EY România.
Ce impact au noile modificări ale codului fiscal asupra business-urilor din România?
Există, în momentul de faţă, facilităţi fiscale care pot fi aplicate de către contribuabili pentru o
optimizare a calculului de impozit pe profit, printre care amortizarea accelerată și facilitățile prin scutiri
de impozit și deduceri suplimentare de cheltuieli pentru sectorul de cercetare-dezvoltare. „Dar există
– de asemenea – şi regimuri alternative de taxare care merită avute în vedere (impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor, impozitul HORECA)”, subliniază Andra Cașu, director, Divizia de impozite directe a EY
România.
Deoarece autorităţile fiscale au dezvoltat o atenţie sporită în cadrul controalelor fiscale (în special pentru
zona prețurilor de transfer și a substanței tranzacțiilor), numărul controverselor va crește simţitor în
următoarea perioadă.
Un studiu EY arată că 64% dintre multinaţionalele care operează în România se aşteaptă să treacă printrun control de preţuri de transfer în următorii doi ani. Având în vedere că, în 2017, marii contribuabili au
obligativitatea de a avea pregătit dosarul preţurilor de transfer pentru 2016 până la depunerea declaraţiei
anuale de impozit pe profit, rămâne de văzut câţi dintre aceştia vor fi supuşi verificărilor în domeniul
preţurilor de transfer din partea ANAF în 2017. „Ne aşteptăm la o intensificare a controalelor în acest
domeniu şi nu doar pentru marii contribuabili”, adaugă Adrian Rus, partener, liderul Diviziei de prețuri de
transfer a EY.
O altă schimbare semnificativă se referă la reducerea termenelor de prezentare a dosarelor de preţuri
de transfer, în contextul în care întocmirea unui asemenea dosar a devenit un exerciţiu mai complex,
ţinând cont de modificările efectuate pentru alinierea cu Planul de Acţiune OCDE privind Erodarea Bazei
Impozabile şi Transferul Profiturilor.
Cea mai importantă modificare a Codului de procedură fiscală, care a intrat în vigoare în decembrie 2016,
privește ordinea stingerii creanțelor fiscale și are o consecință nefastă. „Se încalcă principiul egalității
de arme; astfel, contribuabilul pierde posibilitatea de a suspenda executarea silită prin depunerea unei
scrisori de garanție și este nevoit să aștepte peste 3 ani soluționarea definitivă a contestației sale fiscale
pentru a-și putea solicita și banii înapoi,” declară Emanuel Băncilă, partener EY Law, liderul Diviziei de
litigii și dispute fiscale.
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Cele mai mari randamente
ale dividendelor pe 2017

Tradeville, liderul de piață în România în online trading, deschide discuția din acest an despre distribuția
de dividende, publicând un clasament estimativ al celor mai bune plasamente pe Bursa de Valori
București (BVB), după criteriul randamentului dividendelor. Anul trecut, companiile românești au plătit
cele mai consistente dividende din lume (potrivit studiilor realizate de banca de investiții Berenberg),
cu un randament de aproape 8% pentru indicele BET, iar pentru acest an prognozele sunt la fel de
încurajatoare.
“Dividendele reprezintă una dintre cele mai importante teme pentru piața BVB, respectiv un ciclu
sezonier de creștere a prețului acțiunilor, în perioada iarnă-primăvară, la companiile cu tradiție în plata
unor dividende generoase. Pentru acest an, ne așteptăm ca marile companii să ofere randamente ale
dividendelor mult peste rata inflației și peste dobânzile oferite pentru depozitele în lei în sistemul
bancar. Știm că investitorii au nevoie de un clasament realizat profesionist, pentru a ști ce strategie de
piață să abordeze în perioada următoare și considerăm că această analiză vine în întâmpinarea celor
care vor să fie pregătiți cu luni înainte de ultima zi în care mai pot cumpăra acțiuni pentru care pot încasa
dividende”, a declarat Călina Mihali, analist investiții Tradeville.
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În clasament, se află bănci, fonduri de investiții și companii de stat. Locul întâi este ocupat de Banca
Transilvania, care este recunoscută pentru dividendele sale generoase din anii anteriori. Pentru 2017,
analiștii Tradeville estimează o combinație de acțiuni gratuite și dividende.
Locul doi este ocupat de Fondul Proprietatea, de la care se așteaptă un randament al dividendului de
11,3% pentru acest an, în timp ce o parte dintre SIF-uri – aflate și ele în top 10 – ar putea beneficia de
distribuția extraordinară efectuată anul trecut de Banca Transilvania.
Locul al treilea este ocupat de către Transgaz, o companie de stat care ar putea să ofere, potrivit
Tradeville, cel mai consistent randament al dividendului dintre companiile aflate în portofoliul statului.
Companiile de stat prezintă anul acesta o atenție aparte pentru investitori, deoarece la finele lunii
ianuarie, Guvernul a aprobat un memorandum prin care impune reprezentanților săi în Adunările
Generale ale Acționarilor să propună și să voteze în favoarea unei distribuții de minim 90% din profitul
din 2016, pentru a se colecta mai mulți bani la bugetul de stat. De această decizie vor beneficia și
acționarii cu participații la companii ale statului, atât mici investitori, cât și fonduri de investiții.
Pentru realizarea studiului au fost utilizate datele referitoare la profit în conformitate cu rezultatele
financiare anunțate la nouă luni, politica referitoare la distribuția profitului avută de companie în ultimii
ani și recentele decizii anunțate de companii sau de acționarii majoritari ori relevanți în ceea ce privește
politica de distribuire a profitului. De asemenea, au fost folosite doar datele de la companii mari ale
căror acțiuni au lichiditate mare, pentru ca studiul să fie relevant pentru un număr cât mai mare de
investitori.
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Doar un an pentru alinierea
la normele UE de securizare
a datelor
Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) adoptat de către Comisia Europeană va intra în
vigoare din 25 mai 2018 și va pune capăt fragmentării actuale a normelor UE în materie de protecție a
datelor. În același timp, pachetul de reformă va crea cadrul implementării unor politici de securitate care
să protejeze datele sensibile și care sunt conforme cu GDPR.
Înțelegerea noilor reglementări și a impactului pe care acestea îl au asupra afacerii şi a datelor mobile au
fost principalele subiecte ale evenimentului organizat recent de către Kingston Technology România și EY
România pe tema vulnerabilităților și securității digitale.
Dacă în anii ’80, scopul principal al atacurilor cibernetice era câștigarea notorietății, în prezent, gradul
de sofisticare al acestora a crescut semnificativ, trecând prin manipularea prețului acțiunilor de la bursă,
furtul identității aferente cardurilor bancare și ajungând la spionaj.
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Studiul EY despre securitatea cibernetică (Global Information Security Survey 2015) arată că majoritatea
companiilor nu sunt mulțumite de felul în care sunt protejate de atacurile cibernetice. 88% dintre
respondenți cred că securitatea informațională nu satisface pe deplin nevoile organizațiilor pentru care
lucrează. 36% dintre ei spun că e foarte puțin probabil să detecteze un atac cibernetic sofisticat. Mai mult
de jumătate (54%) dintre companii nu au un angajat sau un departament care să se ocupe de tehnologiile
emergente și de impactul acestora.
„La ora actuală, securitatea cibernetică nu mai este doar o simplă «problemă de IT», ci și de avantaj
competitiv. Pentru majoritatea companiilor globale, a intrat în Top 3 al priorităților. Activitățile obișnuite,
precum lansările de produs, fuziunile și achizițiile, extinderea pieței, au toate o dimensiune digitală. Ceea
ce înseamnă că un posibil atac cibernetic poate produce pierderi financiare, pe lângă expunerea juridică
privind protecția datelor clienților și afectarea reputației unei companii,” a declarat Carmen Adamescu,
Partener al EY România.
Pentru a răspunde amenințărilor asupra securității cetățenilor și companiilor UE, Comisia Europeană a
prezentat în 2012 un pachet de acte legislative privind reforma normelor UE în materie de protecție a
datelor, destinat să adapteze Europa la era digitală. Pachetul de reformă a fost adoptat de Parlamentul
European la 14 aprilie 2016 și cuprinde două instrumente: Regulamentul general privind protecția datelor
(GDPR) și Directiva privind protecția datelor pentru sectoarele poliției și justiției penale.
Regulamentul general privind protecția datelor le va permite cetățenilor să exercite un control sporit
asupra datelor lor cu caracter personal. Potrivit unui sondaj Eurobarometru, două treimi dintre europeni
(67%) au declarat că sunt îngrijorați în legătură cu faptul că nu dețin controlul deplin asupra informațiilor
pe care le furnizează online.
Modernizarea și unificarea normelor le va permite întreprinderilor să profite de oportunitățile oferite de
piața unică digitală, prin reducerea birocrației și valorificarea avantajelor oferite de încrederea sporită a
consumatorilor.
Stabilirea unei strategii pentru date (cine are acces la date, la ce tip de date şi pe ce cale), evaluarea
datelor procesate sau instruirea angajaților reprezintă doar câteva modalități prin care companiile se pot
asigura că sunt conforme cu GDPR.
„Breșele de securitate generează automat costuri indirecte, cum ar fi publicitate negativă, pierderea
încrederii clienţilor şi poate duce chiar la compromiterea afacerii. De aceea, miza securității digitale
pentru companii este în creștere. Companiile mai au o scurtaă perioadă de tranziție până la intrarea
în vigoare a Regulamentului General privind Protecția Datelor. Este important ca în această perioadă
companiile să facă eforturile necesare pentru a se alinia noilor norme, implementând soluții
performante„, a declarat Gabriel Gîdea, director de dezvoltare Kingston Technology România și Bulgaria.
Breșele de securitate pot fi prevenite cu ajutorul tehnologiei și a unor politici pentru circulația sigură a
datelor, criptarea fiind una dintre ele. Kingston a dezvoltat soluții de criptare a stick-urilor USB, care oferă
un grad sporit de securitate a datelor, o mai mare flexibilitate a angajaților și posibilitatea gestionării
dispozitivelor.
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Utilizatorii de calculatoare
din România folosesc
software nelicențiat la
cote alarmante

Conform celui mai recent studiu global referitor la software al BSA, utilizatorii de calculatoare din
România folosesc software nelicențiat la cote alarmante, în ciuda faptului că a fost demonstrată o strânsă
legătură între software-ul nelicențiat și atacurile informatice.
Studiul, denumit Seizing Opportunity Through License Compliance (trad: Capitalizarea oportunităților
prin licențiere corectă), evidențiază faptul că, în România, nivelul de programe software instalate pe
computere fără licențe corespunzătoare se ridică la 60 de procente. Aceasta reprezintă o scădere de 2
puncte procentuale comparativ cu 2013, cifră indicată de studiul BSA anterior.
“Așa cum indică raportul, în cadrul unei companii este extrem de important să se conștientizeze ce
software rulează”, a declarat Victoria A. Espinel, Președinte și CEO al BSA | The Software Alliance. “Mulți
dintre Directorii de Tehnologia Informației (CIOs) nu cunosc pe deplin ce programe pentru calculator sunt
folosite pe sistemele lor sau dacă acestea sunt legitime.“
Studiul, care include în sfera de analiză consumatori, manageri IT și companii utilizatoare de PC-uri,
subliniază că gradul de folosire de software nelicențiat este încă ridicat și că atât persoanele fizice, cât
și companiile se joacă cu focul atunci când folosesc programe pentru calculator nelicențiate, din pricina
strânsei legături care există între utilizarea de software nelicențiat și atacurile informatice. Atunci când
se utilizează software nelicențiat, probabilitatea de incidență malware crește spectaculos, iar costurile
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gestionării incidentelor malware pot fi uriașe. De pildă, numai în 2015, atacurile informatice au adus
companiilor prejudicii de peste 400 de miliarde de dolari.
Citeşte şi: Educarea clienților, prioritatea principală pentru companiile din IT&C
Studiul mai arată, printre altele, că:
•

39 de procente din software-ul instalat pe computerele din întreaga lume în 2015 nu era licențiat
corespunzător, ceea ce reprezintă doar o scădere modestă față de cele 43 de procente în 2013,
conform studiului BSA precedent;

•

Chiar și în anumite sectoare-cheie, utilizarea neautorizată de software este surprinzător de
frecventă. Studiul indică o rată de 25 de procente la nivel mondial în domeniul bancar, de asigurări
sau în domeniul bursier / al valorilor mobiliare;

•

Directorii de Tehnologia Informației (CIOs) estimează că 15% dintre angajați instalează software pe
rețeaua internă fără cunoștința lor, dar subestimează gravitatea situației; un număr aproape dublu
– adică 26% dintre angajați – arată că instalează software neautorizat în rețea.

În ciuda acestor cifre, raportul relevă o conștientizare sporită a problemei:
•

Directorii de Tehnologia Informației (CIOs) s-au declarat îngrijorați în primul rând de pierderea de
informații aferentă unui asemenea incident de securitate;

•

Ei au mai spus că tocmai evitarea pericolelor de securitate informatică este un motiv extrem
de important pentru care trebuie să se asigure că software-ul din rețeaua lor este autorizat și
licențiat pe deplin;

•

În cadrul studiului aprofundat pe angajați, 60% au menționat riscurile de securitate asociate cu
software-ul nelicențiat ca un motiv primordial pentru a folosi software autorizat și licențiat pe
deplin.

Studiul adaugă și că firmele pot diminua riscurile de securitate informatică pe care folosirea de software
nelicențiat le presupune prin verificarea faptului că toate programele pentru calculator sunt achiziționate
din surse legitime, precum și prin implementarea unui program intern de gestionare a activelor software
(SAM – software asset management). Organizațiile care vor pune în aplicare SAM vor ști exact ce programe
sunt în rețea și dacă sunt legitime și licențiate; vor optimiza utilizarea de software prin folosirea acelor
programe care se potrivesc cel mai bine activității lor; vor dispune de reguli și proceduri privind achiziția,
utilizarea și retragerea de programe din uz; și vor avea programul SAM perfect integrat în afacerea lor.
În ceea ce privește zonele geografice, studiul de anul acesta evidențiază următoarele:
•

Regiunea cu cea mai mare rată de utilizare de software nelicențiat este Asia-Pacific, cu o rată de 61
de puncte procentuale, o scădere de un procent față de situația din 2013, din precedentul studiu
BSA;

•

A doua regiune ca rată a folosirii de software nelicențiat este Europa Centrală și de Est, cu 58 de
puncte procentuale (o diminuare de trei procente față de 2013), urmată de Orientul Mijlociu-Africa,
cu 57 de puncte procentuale (în scădere cu două procente față de 2013);

•

America de Nord rămâne zona cu rata cea mai scăzută, anume 17 procente, cu toate că și aceasta
se ridică la o valoare comercială semnificativă, de 10 miliarde de dolari;

•

În Europa de Vest, rata totală a scăzut cu un punct, ajungând la 28 de procente
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Probleme cu ANAF? Vezi ce
domiciliu fiscal trebuie să
alegi!

Alegerea domiciliului fiscal la o adresă nefrecventată de către reprezentanții legali ai firmei, în timp ce
activitatea administrativă și gestionarea efectivă a afacerilor se realizează la o altă adresă, se poate
dovedi contraproductivă, spun reprezentanţii ANAF.
Potrivit lor, contribuabilii trebuie să se asigure de primirea corespondenței la adresa de la domiciliul
fiscal ales, deoarece ANAF are obligația legală de a transmite toate actele administrative fiscale la această
adresă, pentru a asigura o informare completă.
Agenția Națională de Administrare Fiscală este în plin proces de evaluare a unor modalități legale
alternative de comunicare oficială și prin mijloace electronice și subliniază atât importanța alegerii
domiciliului fiscal în locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor,
cât și a necesității informării ANAF ori de câte ori apar astfel de modificări.
Persoanele fizice au posibilitatea să utilizeze gratuit Spațiul Privat Virtual – un serviciu electronic
disponibil la adresa pfinternet.anaf.ro, prin intermediul căruia pot verifica online situația fiscală
personală (obligații fiscale, decizii de impunere, situația declarării contribuţiilor de asigurări sociale
de către angajator), pot obține adeverințe de venit și certificate de atestare fiscală, sau pot depune
Declarațiile D200, D230, D220 în format electronic.
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Tendinţe în materie de
concurenţă în 2017

Articol de: Cătălin Suliman,
Partener PeliFilip
A face previziuni este periculos, mai ales în privința dezvoltărilor în zona de concurență. Consiliul
Concurenței este o autoritate puternică, cu o experiență bogată și un renume format inclusiv prin
sancțiunile mari aplicate în diverse industrii. Acțiunile sale sunt influențate de către factori interni,
precum modificări legislative sau modul în care jucătorii de pe anumite piețe reacționează, dar și de către
factori externi, precum investigațiile declanșate de către Comisia Europeană sau de alte autorități de
concurență din Statele Membre.
Cătălin Suliman, Partener PeliFilip, prezintă în cele de mai jos unele tendințe și zone de urmărit în anul
2017. Proiecțiile de mai jos se bazează pe o analiză a activității Consiliului Concurenței din ultimii trei ani.
Prognoze
Investigații de încălcare a legii concurenței
Există o tendință de creștere a numărului de investigații, dacă ne raportăm la ultima perioadă de
activitate. Astfel:
În 2014 – au fost declanșate 9 investigații noi;
În 2015 – au fost declanșate 13 investigații noi;
În 2016 – au fost declanșate 12 investigații noi.
La ce să ne asteptăm în 2017: Ne așteptăm la o creștere a numărului de sesizări și plângeri. Aceasta
datorită faptului că din ce în ce mai mulți agenți economici se îndreaptă către autoritatea de concurență
atunci când consideră că au fost restricționați într-o anumită activitate. Această abordare are însă și
o latură negativă atunci când dispute pur comerciale sunt prezentate autorității de concurență drept
încălcări. Numărul crescut de plângeri și sesizări va genera și o creștere (10 – 15 %) a numărului de
investigații noi declanșate de Consiliul Concurenței.
2. Investigații sectoriale
Investigațiile sectoriale sunt mijlocul cel mai eficient de a cunoaște o piață de către autoritatea de
concurență. Mecanismul folosit destul de des de către Comisia Europeană a fost preluat și la nivel
național, existând o tendință de creștere a numărului de investigații sectoriale.
În anul 2015, nu a fost declanșată vreo investigație sectorială;
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În anul 2016, au fost declanșate cinci anchete sectoriale noi privind: piaţa exploatării resurselor de ape
minerale naturale din România, piaţa drepturilor de autor şi drepturile conexe, piaţa serviciilor bancare
de retail, sectorul producţiei şi comercializării cimentului din România, comerţul electronic – componentă
referitoare la strategiile de marketing.
La ce să ne așteptăm în 2017: În 2017, sunt de așteptat investigații noi de cunoaștere a pieței în zona de
industrie și energie, în segmentul bancar, precum și în zona de comerț alimentar și este de așteptat să
fie publicate rezultatele investigațiilor sectoriale declanșate în anul 2016 (cel mai probabil, rezultate
preliminare). Dacă ne raportăm la experiența trecutului, investigațiile sectoriale pot genera investigații
privind posibile încălcări ale legii concurenței.
3. Sancțiuni
Sistemul sancționator aplicabil în România în materie de concurență permite sancțiuni de până la 10 %
din cifra de afaceri din anul anterior sancțiunii. În anul 2016, Consiliul Concurenţei a aplicat amenzi în
sumă de 68.438.985,74 lei (15,20 milioane de euro).
La ce să ne așteptăm în 2017: Este de așteptat ca valoarea sancțiunilor să crească în anul 2017, în măsura
în care o serie de investigații în curs vor fi finalizate. Nivelul sancțiunilor va avea în vedere și dimensiunea
cifrei de afaceri a agenților economici vizați (este posibil ca numărul de cazuri finalizate să fie mai mic
decât în anul 2016, dar sancțiunile să crească în funcție de cifra de afaceri a agenților implicați).
4. Concentrările economice
Anul 2016 a fost unul foarte bun pentru operațiunile de fuziuni și achiziții. Consiliul Concurenței a analizat
59 de concentrări economice (față de numai 35, în anul 2015, și 42, în anul 2014).
La ce să ne așteptăm în 2017: este de așteptat ca numărul de operațiuni analizate de către Consiliul
Concurenței să scadă în anul 2017, fără însă a ajunge la nivelul din anul 2015. Această tendință este
preconizată ca urmare a faptului că în acest an investitorii par a manifesta prudență în privința
activităților din România, precum și ca urmare a faptului că operațiunile de dimensiuni mai mici vor
crește (acestea nefiind supuse controlului Consiliului Concurenței, neîndeplinind condiția pragului de
cifră de afaceri).
5. Inspecții inopinate
Anul 2016 a fost unul foarte activ în privința inspecțiilor inopinate, Consiliul Concurenței efectuând 13
acţiuni de inspecţie inopinată la 68 de sedii şi puncte de lucru. În plus, în anul 2016 am avut în premieră
prima inspecție inopinată a Comisiei Europene în România (pe piața de comercializare de gaze naturale).
La ce să ne așteptăm în 2017: este greu de estimat dacă numărul inspecțiilor inopinate va scădea (dar
aceasta pare a fi varianta cea mai probabilă), însă este de așteptat ca tendința prelevării forensic a
datelor să continue (procentul în care astfel de operațiuni vor fi efectuate este așteptat să crească).
Aceasta va genera o nevoie suplimentară de pregătire și conformare pentru societățile care sunt
susceptibile de astfel de controale de concurență (inclusiv în zona persoanelor responsabile de domeniul
IT).
6. Atacarea deciziilor Consiliului Concurenței
În anul 2016, s-a inregistrat o reducere ușoară de 4,5% față de anul 2015 a dosarelor în care autoritatea de
concurență a avut calitate procesuală.
La ce să ne așteptăm în 2017: această tendință este de așteptat să continue și în anul 2017, dar nu ca
urmare a scăderii apetitului de contestare al părților investigate, ci în special ca urmare a creșterii
numărului de cazuri în care părțile investigate au apelat la procedura recunoașterii încălcării.
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Livrările de bunuri la
export – scutite sau nu
de TVA?
Încercarea de a analiza operațiunile de export din perspectivă vamală, în paralel cu implicațiile generate
de legislația de TVA, conduce, adeseori, la rezultate neașteptate. Câteodată, importanța unor condiții
de formă poate genera încălcarea principiului privind prevalența substanței asupra formei („substance
over form”), inclusiv aplicarea unor tratamente de TVA contrare legii, spune Cristina Galin – manager,
specializare impozite indirecte, EY România.
Prezentăm mai jos cazul unei livrări de bunuri efectuată de o societate (A) din România către o societate
(B) nestabilită în România, dar stabilită în alt stat membru UE, în condițiile în care bunurile sunt
transportate din România în afara teritoriului vamal de către cumpărător (B).
La prima vedere, pare evident că o astfel de livrare beneficiază de scutire de TVA conform prevederilor
art. 294, alin. (1), litera b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal. Totuși, orice scutire de TVA trebuie
justificată de persoana impozabilă care o aplică, cu anumite documente specific prevăzute de Ordinul
103/2016.
Unul dintre acestea se referă la declarația vamală de export. Evident, o astfel de declarație este
obligatorie și trebuie depusă la autoritatea vamală atunci când bunurile părăsesc teritoriul vamal al
Uniunii Europene, dar aceasta se completează în baza legislației vamale.
Din perspectivă vamală, noțiunea de exportator este definită în Regulamentul delegat al Comisiei (UE)
nr. 2446 din 2015 (intrat în vigoare la 1 mai 2016), ca reprezentând persoana stabilită pe teritoriul vamal
al Uniunii care, în momentul în care declarația vamală de export este acceptată, este titularul unui
contract încheiat cu destinatarul dintr-o țară terță și care are competența de a stabili dacă mărfurile vor
fi transportate către o destinație din afara teritoriului vamal al Uniunii.
Așadar, pentru exemplul menționat mai sus, societatea B este considerată exportator din punct de vedere
vamal, având obligația de a depune declarația vamală de export.
Totuși, în ceea ce privește scutirea de TVA ce s-ar aplica livrării de bunuri efectuată de A către B, lucrurile
se complică. Ordinul mai sus menționat conține un exemplu în care se precizează clar că, în cazul în care
declarația vamală de export este întocmită pe numele societății B, care este menționată ca exportator
pe declarația vamală, se consideră că exportul bunurilor este realizat de societatea B, care are obligația
înregistrării în scopuri de TVA în România conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal. Mai mult, livrarea
efectuată de societatea A către societatea B este o livrare locală, taxabilă în România conform regulilor
generale.
În consecință, respectarea legislației vamale influențează tratamentul de TVA al livrării de bunuri de la A
la B, conducând la imposibilitatea aplicării corecte a scutirii de TVA, așa cum este aceasta prevăzută de
lege, deoarece nu este respectă o condiție de formă pentru justificarea scutirii de TVA. În acest context,
ne punem evident întrebarea: cine prevalează?
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