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Tendințe și previziuni
pentru 2018, în
consultanță
Articol de: Florin Petean,
Director Executiv - CDM
Creșterea pieței de consultanță va avea în
2018 cinci resorturi majore:
1. creșterea economică – efect al integrării
reale a României într-o piață europeană
liberă - libera circulație a mărfurilor (inclusiv
a forței de muncă) sprijină „nivelarea”
economică, iar noi, fiind printre codași,
alături de Bulgaria, creștem peste media
europeană; UE va crește în 2018, având ca
motor principal economia germană;
2. ritmul de progres tehnologic – fără
precedent, care dă acces la informație și
tehnologii moderne companiilor mici și mijlocii (motoare de progres în toate țările lumii), dar și probleme
în adoptarea lor – de unde nevoia de servicii specializate;
3. nevoia de acțiune rapidă și de învățare rapidă (pentru a putea produce în cicluri cât mai scurte) – la
nivelul companiilor, efect al turbulențelor tehnologice fără precedent;
4. instabilitatea legislației economice din țara noastră – cu impact în servicii specializate consultanță în
domenii financiare (de audit, contabilitate), dar și juridice;
5. diferențe mari între „înțelepciunea” acumulată în companii și știință (bazată pe adevăr și fapte științifice);
un exemplu: vorbim despre „presiunea pe care o trăim la serviciu” – model psihologic din 1900, când
psihologia folosea modelul motorului cu aburi (Freud & alții).
Cred că va crește atât consultanța specializată pe domenii de competență (financiar, tehnic, marketing etc.),
dar și mai mult cea care răspunde noilor tehnologii: IT, biotehnologii etc.
Consultanța managerială va crește și ea comparativ cu 2017, cu doi piloni care vor fi „vedete” în următorii
ani (pe lângă cele de mai sus):
• consultanța de proces (facilitare) pentru echipele de conducere;
• asistența individuală pentru manageri de diferite niveluri – business mentoring, Executive Coaching,
asistență pentru proiecte majore etc.
Urmează să vedem în ce măsură toate aceste predicții se vor adeveri. 
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8 beneficii pentru
care merită să-ți faci o
evaluare profesionistă
a afacerii
Majoritatea proprietarilor de afaceri apelează la o evaluare a companiei
doar pentru a acoperi o necesitate imediată: atunci când vor să
vândă sau când unul dintre acționari dorește să iasă din afacere. Dar
o evaluare profesionistă a afacerii poate fi foarte utilă chiar dacă nu
urmează o vânzare de acțiuni sau părți sociale, pentru că furnizează
proprietarilor acesteia indicii cu privire la valoarea actuală a companiei,
determinată de factori precum: competiția pe piață, punctele forte față
de competitori, oportunitățile viitoare, valoarea activelor sau valoarea
beneficiilor previzionate a se înregistra în viitor.
Ce este o evaluare a afacerii și cine o poate face?

Laurențiu Stan
Cofondator Fairvalue
Consulting

Evaluarea este definită în Standardele de evaluare a bunurilor ca un
proces de estimare a valorii unui activ sau a unei datorii.
Valoarea unei întreprinderi, a unei afaceri, este valoarea totală a
capitalurilor proprii plus valoarea creditelor sau a datoriilor purtătoare
de dobânzi, minus orice numerar sau echivalente de numerar disponibile
pentru a plăti acele datorii.
În România, conform legii, activitatea de evaluare poate fi desfăşurată
de către orice persoană care are calitatea de evaluator autorizat, adică
persoana care a dobândit această calitate după parcurgerea etapelor
reglementate de lege.
Evaluarea unei companii poate fi realizată de către un evaluator autorizat
care deține specializarea EI: Evaluări de întreprinderi, de fond de comerț
și alte active necorporale. Misiunile de evaluare care implică și evaluarea
activelor de tipul terenurilor, clădirilor sau echipamentelor tehnologice
necesită cooptarea în echipă a unor evaluatori autorizați care dețin
specializările EPI – Evaluări de bunuri imobile -, respectiv EBM – Evaluări
de bunuri mobile.
Competența și experiența sunt aspecte importante care trebuie avute
în vedere la alegerea evaluatorilor autorizați pentru evaluarea afacerii.
Aceștia trebuie să cunoască bine atât metodologia de evaluare, cât și
particularitățile domeniului de activitate al societății în cauză.
O mai bună cunoaștere a activelor și datoriilor din patrimoniu
În situațiile financiare anuale sau semestriale, valoarea contabilă
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a activelor și a datoriilor poate fi diferită de valoarea lor de piață. Ca urmare, valoarea de piață a
capitalurilor proprii ale societății poate fi diferită de cea specificată în bilanțul contabil. Astfel, acționarii
sau asociații nu dețin o imagine clară și reală a valorii reale a afacerii pe care o dețin.
În cadrul unui raport de evaluare a afacerii, un capitol important poate fi reevaluarea activelor și
datoriilor acesteia. Valoarea actuală a activelor este un indiciu important pentru o eventuală decizie
a proprietarilor de a reinvesti o parte din profit pentru achiziția sau recondiționarea unor active, iar
valoarea de piață a datoriilor poate influența decizia de refinanțare sau rescadențare a acestora. De
asemenea, este posibil ca unele dintre activele deținute în patrimoniu să nu fie utile pentru desfășurarea
activității curente a societății, iar vânzarea acestora să fie o alternativă mai bună decât utilizarea lor în
continuare. Aceste active sunt identificate, de regulă, în urma analizei diagnostic, realizată în raportul de
evaluare.
O imagine clară a situației financiare a companiei
Obiectivul fundamental al proprietarilor este creșterea valorii firmei, care semnifică creșterea averii
acționarilor pentru societățile necotate și a cursului titlurilor pentru societățile cotate. Este evident că
un asemenea obiectiv implică o rentabilitate superioară, dar în același timp și asigurarea lichidităților, a
solvabilității, a echilibrului financiar. Toți acești indicatori, care oglindesc poziția financiară a companiei,
sunt calculați și interpretați de către profesionistul în evaluarea afacerilor, în cadrul raportului de
evaluare. Analiza financiară a companiei este pasul premergător aplicării metodologiei de evaluare,
indiferent de abordarea aleasă.
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Identificarea punctelor tari și a celor slabe, a oportunităților și a riscurilor
O evaluare bine făcută ajută proprietarul afacerii să înțeleagă punctele forte, punctele slabe,
oportunitățile și riscurile care pot influența evoluția afacerii. Odată cunoscute, aceste elemente oferă
proprietarului afacerii posibilitatea de a accentua punctele tari și oportunitățile, precum și de a atenua
punctele slabe și amenințările, cu mult înainte de începerea procesului de vânzare a afacerii, creând
astfel toate premisele pentru a obține cel mai bun preț.
O radiografie detaliată a afacerii se poate realiza în cadrul analizei diagnostic, o etapă importantă în
cadrul procesului de evaluare. Această analiză se poate extinde asupra situației juridice a companiei,
asupra resurselor umane și a managementului, se analizează activitatea operațională și cea comercială,
iar în cadrul diagnosticului financiar se analizează performanțele realizate de companie în ultimii treicinci ani și se identifică riscurile potențiale.
O referință cu privire la prețul de vânzare al afacerii
Dacă proprietarii afacerii intenționează să o vândă, este necesară cunoașterea valorii de piață a acesteia.
Evaluarea poate fi realizată cu ceva vreme înainte de perioada în care se dorește vânzarea, proprietarii
având astfel posibilitatea de a lua măsuri pentru creșterea valorii companiei în vederea obținerii unui
preț mai bun. O evaluare profesionistă a afacerii este esențială pentru identificarea schimbărilor care
trebuie făcute pentru a face o afacere mai atractivă pentru cumpărători.
Evaluarea poate fi utilă și potențialilor cumpărători ai unei afaceri. Rezultatul evaluării reprezintă un
indicator fundamental, bazat pe informații de piață, care poate fi utilizat de către cumpărător în procesul
de negociere a prețului cu vânzătorul afacerii.
Un element important în fuziuni și achiziții
Evaluarea este un element esențial în cadrul procedurilor premergătoare unei combinări de întreprinderi
(fuziuni și achiziții). Într-o primă etapă a unei fuziuni, fie că este prin absorbție, fie prin contopire, este
necesară reevaluarea elementelor patrimoniale ale societăților în cauză, realizată de către evaluatori cu
calificare profesională adecvată. Pe baza rezultatelor evaluării realizate anterior, se ajustează valoarea
activelor și pasivelor societăților, se întocmesc bilanțurile contabile de fuziune și se determină activul net
la fuziune. Într-o a treia etapă a fuziunii prin absorbție, se determină aportul net, prin evaluarea globală
a companiilor implicate. Este important, deci, ca în echipa de pregătire a unei fuziuni sau achiziții să fie
cooptați și evaluatori autorizați calificați în evaluarea afacerilor.
Listarea companiei la bursă sau delistarea acesteia
În general, înainte de listarea la bursă a unei companii, se realizează o evaluare cu scopul de a estima
valoarea de emisiune a acțiunilor acesteia. De asemenea, evaluarea unei companii listate la bursă se
poate realiza la solicitarea unui investitor care dorește să înainteze o ofertă de preluare a acesteia sau
poate fi solicitată pentru a determina prețul de răscumpărare a acțiunilor de la investitori, în cazul unei
retrageri de la tranzacționarea pe bursă.
Rezolvarea unor dispute între acționari sau asociați
Atunci când doi sau mai mulți oameni devin parteneri într-o afacere, se gândesc în primul rând la cum să
6
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dezvolte compania și să o facă profitabilă, dar nu iau în calcul o eventuală separare, în viitor. Neînțelegeri
sau diferențe de opinie pot apărea peste noapte și de nicăieri. În multe situații, o evaluare a afacerii este
esențială pentru rezolvarea multor probleme, inclusiv a litigiilor dintre acționari, raportul de evaluare
fiind o imagine clară și actuală a stării reale a companiei. De asemenea, în cazul în care unul dintre
acționari dorește să iasă din afacere, ceilalți acționari au opțiunea de a cumpăra acțiunile acestuia, la
valoarea de piață estimată în cadrul raportului de evaluare.
Rentabilitatea investiției într-o afacere este influențată și de nivelul datoriei (sau a efectului de levier
financiar). Folosirea unui anumit nivel de îndatorare în gestiunea financiară a companiei poate spori
randamentul investițiilor și poate reduce riscul pentru proprietarul afacerii. O evaluare poate fi o resursă
utilă pentru a determina utilizarea prudentă a capitalului împrumutat în finanțarea activității companiei.
În concluzie
Cu siguranță pot exista și alte utilizări ale evaluării companiei deținute. Ați petrecut multe ore, săptămâni,
luni și ani, creând o afacere pe o piață competitivă. Vor fi momente de contracție și de extindere a
afacerii. Dacă planificați o extindere a afacerii, cunoașterea valorii actuale este importantă, atât pentru
investitori potențiali cât și pentru creditori.
Pentru cei care dețin și conduc o afacere de succes, a avea o idee clară asupra valorii acesteia reprezintă
un avantaj competitiv și o bună practică. Afacerea este o entitate influențată direct de factorii economici
externi, iar cunoașterea valorii afacerii înseamnă înțelegerea locului ocupat de aceasta în piață. 
Despre autor
Cu peste 13 ani de experiență în evaluarea bunurilor, Laurențiu Stan – cofondator FairValue Consulting
– este Membru Acreditat ANEVAR, în specializarea EI – Evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și
alte active necorporale. De asemenea, este specializat și în evaluarea proprietăților imobiliare și a
bunurilor mobile, precum și în verificarea evaluărilor de întreprinderi. În anul 2013, a devenit membru al
RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) și Recognised European Valuer (REV – TEGoVA). Începând
cu anul 2014, Laurențiu este lector la cursurile de formare profesională organizate de către ANEVAR –
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, iar în perioada 2016-2017 a ocupat poziția de
vicepreședinte al ANEVAR, președinte al Comisiei de calificare și atestare profesională.
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Acorduri de preț în
avans (APA)

Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare
Fiscală (ANAF), conform Hotărârii Guvernului nr. 529/2007, a introdus în
iunie 2007 legislația privind Acordurile de Preț în Avans (APA). Această
legislație permite marilor contribuabili, cu o valoare consolidată a
tranzacțiilor de peste 4 milioane de euro, opțiunea de a intra APA (pe o
perioadă maximă de cinci ani) cu plata unei taxe inițiale de 20.000 euro.
Pentru ceilalți contribuabili care au tranzacții mai mici decât pragul
menționat mai sus, taxa inițială pentru a intra în APA este de 10.000 euro.
În plus, această legislație permite, de asemenea, celor două categorii de
contribuabili să își modifice aplicarea inițială APA plătind 15.000 euro
(marii contribuabili) și, respectiv, 6.000 euro (pentru alți contribuabili).
Acordurile de preț în avans
Nilanjan Nag
Transfer Pricing Manager,
PKF Finconta

APA, conform Liniilor Directoare din anul 2010 ale Organizației pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), privind prețurile de transfer,
reprezintă “un acord care determină, înaintea tranzacțiilor controlate, un
set adecvat de criterii pentru determinarea prețurilor de transfer pentru
respectivele tranzacții pentru o perioadă determinată”.
Contribuabilii au opțiunea de a intra în diferite tipuri de APA și anume:
APA unilateral, APA bilateral (BAPA) sau APA multilateral (MAPA), în funcție
de tipul tranzacțiilor desfășurate cu părțile lor afiliate.
Avantajele mecanismului APA
• Oferă certitudine pentru tranzacțiile complexe și cu risc ridicat APA poate fi încheiat de către companiile care efectuează tranzacții
complexe cu părți afiliate; grad ridicat de risc de ajustare a prețurilor
de transfer, care poate duce la sancțiuni. Este, de asemenea, relevant
pentru companiile care doresc o certitudine cu privire la politicile
privind prețurile de transfer.
• Evită dubla impunere - stabilirea prețurilor bunurilor și serviciilor
în cadrul unui grup multinațional este reglementată de către o
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politică globală de stabilire a prețurilor. Politica asigură respectarea principiului valorii de piață ale
constituenților unui grup multinațional, pe baza funcțiilor îndeplinite, a activelor utilizate și a riscurilor
asumate de fiecare membru al grupului. Ori de câte ori o autoritate fiscală dintr-o anumită jurisdicție
contestă o astfel de politică a prețurilor de transfer și ridică întrebări, aceasta ar putea duce la dubla
impunere pentru grupul multinațional. Procesul APA încearcă, de asemenea, să elimine aceste riscuri
fiscale.
• Reduce costurile de conformitate - Reduce costurile de conformitate și costurile asociate cu auditul și
apelează la mandatul APA prin eliminarea riscului de auditare a prețurilor de transfer și soluționarea
litigiilor îndelungate și consumatoare de timp.
• Reduce încărcătura cu păstrarea înregistrărilor - Reduce povara înregistrării, deoarece contribuabilul
cunoaște, în avans, documentele necesare care trebuie păstrate în vederea fundamentării termenilor și
condițiilor convenite ale APA.
• Autoritatea competentă oferă ghidare în negociere - Autoritățile competente posedă cunoștințele
necesare negocierii cu cealaltă țară și îndrumă cazul de la bun început.

Punctele-cheie care ar trebui luate în considerare în timpul deciziei de a încheia sau nu un APA:
• istoricul auditului continuu și costisitor;
• natura tranzacțiilor este una complexă;
• se așteaptă ca situația să rămână stabilă pe o perioadă de câțiva ani;
• noi tranzacții propuse a fi introduse, care pot genera litigii;
• tranzacții care implică restructurarea afacerii.

Tendințe universale în acordurile de prețuri în avans
• SUA - În martie 1991, Internal Revenue Service a publicat procedura care legalizează contractele APA.
Numărul total de APA încheiate până în prezent este mai mare de 1.500, două treimi dintre acestea fiind
BAPA.
• Regatul Unit - Regatul Unit aplică proceduri APA începând cu anul 1999. În cursul ultimilor cinci ani, au
fost încheiate aproximativ 170 de APA, numărul total de APA-uri solicitate în regiune fiind de 260.
• Canada - Canada a început un program oficial APA în iulie 1995. De la lansarea programului APA au fost
încheiate peste 280 de APA. Canada Revenue Agency (Agenția Fiscală din Canada) a fost implicată activ
în procese APA bilaterale sau multilaterale care implică contribuabili din 15 țări diferite, inclusiv SUA,
Regatul Unit, Japonia, Germania, India și China.
• China - Până la 31 decembrie 2016, totalul acordurilor semnate cu State Administration Of Taxation
(Administrația de Stat pentru Impozitare) a fost de 139, dintre acestea 84 unilaterale și 55 bilaterale. Cele
mai multe dintre ele au fost încheiate în termen de doi ani.
• Japonia - National Tax Agency Japan (Agenția Națională de Administrare Fiscală din Japonia) încurajează
9
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în mod activ contribuabilii să utilizeze APA și a încheiat cel mai mare număr de APA-uri, majoritatea fiind
BAPA. Pe baza datelor disponibile, au fost încheiate aproximativ 400 BAPA în perioada 2013-2015 și au
fost primite 452 de cereri noi pentru BAPA în aceeași perioadă.
• India - Central Board of Direct Taxes (Consiliul Central al Impozitelor Directe) a publicat în mai 2017
primul raport anual privind acordurile de preț în avans, care prevede încheierea a peste 200 de APA și
au fost înaintate aproximativ 1.000 de cereri APA.
• România - În prezent, numărul acordurilor de preț în avans încheiate nu este unul semnificativ. Cu
toate acestea, pentru noile aplicații APA, cererile BAPA au depășit cererile unilaterale și devin din ce în
ce mai populare în rândul companiilor multinaționale românești. APA-urile unilaterale sunt acordate
pentru o perioadă de 12 luni, în timp ce APA-urile bilaterale și multilaterale sunt acordate pentru o
perioadă de 18 luni. Conform ultimelor statistici disponibile de la ANAF, în anul 2017, au fost emise
cinci APA unilaterale (spre deosebire de 1 APA unilateral încheiat în anul 2016). Pe parcursul anului 2017,
au fost revizuite 25 de cereri de APA, dintre care 14 cereri pentru APA unilaterale și 11 pentru BAPA (cu
administrații fiscale din Germania, Elveția, Grecia, Luxemburg și Suedia).

Studiu de caz
Pentru a pune în context unele dintre beneficiile unui acord de prețuri în avans, vor fi detaliate mai jos
câteva aspecte ale unui BAPA care a fost încheiat între Japonia și India. Compania în cauză a avut diverse
interese de afaceri în domeniile infrastructurii și energiei. Compania a ales încheierea unui APA, deoarece
grupul a suferit restructurări și a desfășurat tranzacții cu părți afiliate care implicau pe de-o parte, plata
unor redevențe pentru utilizarea activelor necorporale și, pe de altă parte, tranzacții financiare.
Principalul motiv al BAPA, în cazul de mai sus a fost de a evita litigii prelungite. Astfel, BAPA oferă
certitudine companiei și evită eventuale conflicte privind împărțirea impozitelor între India și Japonia,
reducând astfel disputele privind prețurile de transfer. Mai mult, BAPA determină metodologia de calcul
al prețului conform principiului valorii de piață pentru următorii cinci ani. Marjele declarate conform
abordării convenite nu vor fi contestate de autoritățile fiscale.
Concluzie
Schimbările recente în mediul global în aplicarea prețurilor de transfer au făcut, în general, să crească
interesul pentru Acordurile de Preț în Avans. Cu toate acestea, decizia unei companii de a încheia APA ar
trebui să determine o revizuire a factorilor specifici contribuabililor care fac APA mai mult sau mai puțin
adecvată și beneficiile pe care compania le-ar avea prin intermediul procesului APA. 
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TU CÂT VREI SĂ-ŢI CREȘTI AFACEREA ANUL ACESTA?
Alătură-te BNI (Business Networking International), cea mai mare organizaţie de
neworking la nivel global bazată pe referinţe, ca să crești sănătos și ambiţios
datorită recomandărilor.
Dacă eşti antreprenor cu experienţa de 3-4 ani în business și vrei să îţi duci afacerea
la următorul nivel, este momentul să descoperi ce poate face pentru tine BNI.
Ce înseamnă BNI ?

$
220.000

membri la nivel global

13 miliarde USD
afaceri generate în 2017

PROFIT - clienţi noi prin recomandări
RECIPROCITATE - dăruind vei dobândi
DEZVOLTARE - rezultate măsurate în banii generaţi

E momentul să ne cunoști mai bine. Intră pe bni-romania.ro sau urmărește-ne pe
facebook și vino la un eveniment BNI ca să aﬂi cum poate networkingul profesionist
să te ajute în afaceri.

bni-romania.ro | www.facebook.com/BNIRomania/
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Filosofia furnicii sau
cele cinci arii-cheie ale
transformării digitale

Furnica are drept filosofie de viață să se pregătească vara pentru ceea ce
va fi la iarnă. Fabula lui La Fontaine vorbește despre cum să fii pregătit
pentru o schimbare. Greierul este admirat, dar nimeni nu-i vrea locul
atunci când vine iarna.
„Inteligența este capacitatea de a te adapta la schimbare”, spunea
Stephen Hawking, la absolvirea cursurilor Universității Oxford. Istoria
economică recentă îi confirmă ideea prin exemple de adaptare la
schimbare (Apple, Amazon sau Tesla) și de rezistență la schimbare
(Kodak, Nokia sau Toys R Us).

Ciprian Teleman
General Manager Max
Business & Accounting

Economia românească face parte din procesul de transformare digitală
care se desfășoară la nivel global. Conform unui studiu Valoria, 35%
dintre companiile din eșantion au resimțit efectele digitalizării, dar
numai 31% sunt încrezătoare în privința succesului digitalizării în ceea ce
le privește. 61% au dificultăți legate de transformarea digitală, iar dintre
acestea, 39% sunt neîncrezătoare că vor valorifica această tendință.
Un motiv ar putea fi acela că, fără modele la îndemână, orice demers
de schimbare, mai ales când este vorba despre propria afacere, este
perceput ca riscant.
Iată cinci arii-cheie ale afacerii, în care tehnologia digitală are și va avea
în continuare un mare impact și în care, orice antreprenor care vrea să
supraviețuiască revoluției digitale va trebui să-și propună obiective
strategice.
Clienții
În marketingul tradițional, piața era segmentată, mesajul era transmis
către publicul-țintă pentru a îl convinge să cumpere un produs sau un
serviciu. Comunicarea dintre clienți era redusă. Astăzi, clienții, de la
distanțe mari sau mici, sunt conectați, schimbă informații, își formează
opinii unii de la ceilalți, critică sau aclamă caracteristicile produselor
sau serviciilor. În procesul deciziei de cumpărare, a apărut rețeaua de
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clienți cu care cumpărătorul interacționează și de care este influențat. De aceea, companiile trebuie să
fie conectate cu rețeaua de clienți, transformându-i pe aceștia în departament de calitate, de PR sau de
dezvoltare de produs.
Competiția
În vechiul model de piață, competiția era în interiorul acesteia cu strategii de câștigare a unei cote
cât mai mari din ea. Astăzi, competitorii pot veni din afara industriei. Air France operează transporturi
feroviare, Ikea va lansa în 2019 propria linie de transport aerian. Partenerii de business tradiționali pot
deveni peste noapte competitori, eliminând intermediarii din lanțul de distribuție. Dell și Apple sunt
două exemple de companii care vând direct către beneficiarul final. Netflix sau HBOGo au eliminat
companiile de închirieri de casete video sau DVD-uri.
Datele
Folosite în procesul de luare a deciziilor, datele erau structurate și produse preponderent în interiorul
business-ului, prin diferite tipuri de instrumente de evaluare, cum ar fi: chestionare de evaluare a
satisfacției clienților, metode de monitorizare a performaței de producție sau de vânzări. Astăzi, rețelele
sociale, telefoanele mobile sau sistemele GPS generează cantități uriașe de date nestructurate care pot
oferi informații prețioase necesare pentru anticiparea comportamentelor cumpărătorilor.
Inovația
Era atributul departamentelor de cercetare și dezvoltare sau rezultatul intuiției managerilor. Efortul era
acela de a scoate un produs finit. Dacă ideea nu era confirmată de piață, costul pentru companie era
mare. Astăzi, companiile experimentează, testează, învață rapid de la clienți și își adaptează produsele.
Stadiul Beta al unui produs tradițional a devenit o stare de fapt continuă la produsele digitale.
Magazinele online de aplicații furnizează fără încetare versiuni îmbunătățite ale acestora. Platformele
online devin din ce în ce mai performante, achiziționând tot ceea ce apare nou.
Valoarea
În business-urile tradiționale, valoarea oferită clienților era percepută ca o constantă, luând în
considerare îmbunătățirile periodice și campaniile de marketing aferente. Dar hotelurile oferă tot camere
de hotel, librăriile - tot cărți, băncile - tot produse financiare, companiile de soft - tot produse instalabile
local etc. Însă o astfel de strategie poate fi falimentară în fața unui competitor care va face lucrurile altfel.
În loc de camere de hotel, camere de închiriat la cineva acasă, în loc de cărți tipărite - cărți digitale, în loc
de aplicații instalabile - aplicații accesibile online. Singura strategie sigură pentru viitor este urmărirea
evoluției tehnologice și folosirea ei pentru a mări valoarea produselor sau a serviciilor oferite clienților.
Comerțul online, care în România crește, dar fără o viteză spectaculoasă, este cel mai bun exemplu de
adaptare la schimbare.
Greier sau furnică înseamnă, de fapt, să schimbi atunci când devine o chestiune de supraviețuire sau să
faci lucrurile din timp, mai puțin costisitor și mai puțin stresant. 
Ciprian Teleman
General Manager MAX Business & Accounting, este antreprenor și consultant de management. Colaborează
de mai bine de zece ani cu Qualians (ex TMI România). Împreună cu un grup de oameni de afaceri, a
lansat MAX Business & Accounting, o platformă online de management financiar, raportare și contabilitate
destinată antreprenorilor care doresc să devină mai performanți și să fie racordați la tehnologiile
viitorului. Din ianuarie 2018, platforma a atras peste 300 de utilizatori, antreprenori și contabili. Viziunea
fondatorilor MAX BA este ca aplicația să devină preferința #1 a antreprenorilor din România, prin sprijinul
pe care aceasta îl oferă în creșterea unei afaceri.
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Am muncit 20 de ani pe
brânci să construim o
afacere și stricăm totul
din lipsă de abordare
profesională
90% dintre companiile românești au crescut și s-au dezvoltat fără ca
proprietarii să aibă o abordare structurată sau profesională, ci mai
degrabă una bazată pe competențe și o experiență indubitabilă în
domeniul de activitate, implicare maximă și foarte mult suflet. În acest
mod, afacerile au crescut de la zero și au ajuns la nivelul în care ownerii
nu mai pot controla rezultatele decât cu foarte mari eforturi și, uneori, în
dauna sănătății personale și a familiei.
Unul dintre clienții mei, cea mai mare companie din domeniul său, mi-a
cerut ajutorul pentru situația disperată în care se afla:
1. avea stabilite obiective, dar erau realizate doar în proporție de 70-80%;
2. erau stabilite procese de business, dar nu erau respectate și asumate;
Petre Nicolae
General Manager CBC
România

3. căutau mereu țapi ispășitori pentru situația în care se găsea compania,
iar directorul general se străduia să demonstreze cu statistici că este o
problemă de piață și nu una legată de business;
4. relațiile dintre angajați erau foarte toxice; călcatul pe cadavre
devenise sport organizațional, iar agresivitatea de limbaj era obișnuită
printre angajați, mai ales atunci când cineva venea cu o idee de asumare
a unor eforturi viitoare;
5. directorul de marketing se lupta doar pentru a obține un buget din ce
în ce mai mare, iar pentru rezultatele proaste dădea vina pe piață;
6. directorul de resurse umane se ocupa doar de dezvoltare
organizațională: teambuilding-uri fără conținut și bifare de programe de
training;
7. directorul de vânzări făcea toata ziua doar strategii și planuri de
acțiune, iar rezultatele proaste erau puse pe seama concurenței care
avea o politică de dumping mascat în piață.

14

15 aspecte esențiale ale consultanței, în 2018 - Aprilie 2018

“Nu știu ce să mai fac?! Am adus un General Manager dintr-o companie multinațională și tot nu se
întâmplă nimic. Mai mult, acesta a venit și cu o companie de consultanță care mi-a luat banii și am rămas
cu 20 de dosare care nu mă ajută cu nimic. Ce să mai fac?!”, m-a întrebat clientul disperat. Problemele
companiilor medii și mari sunt date de lipsa de competențe la nivel de top management și, ceea ce este
cel mai grav, de lipsa unui format de organizare strategică a companiei. Se concentrează pe piață și pe
concurență, ceea ce nu este neapărat greșit, dar nu pe ceea ce doresc să schimbe intern, prețul fiind
sănătatea proprie sau falimentul companiei.
Vestea bună este că fiecare companie poate să își însușească competențe aprofundate în conducerea
unei afaceri și poate să își controleze business-ul, astfel încât să funcționeze conform așteptărilor.

Ce trebuie făcut?!
Primul pas este să facem o auditare a companiei, la nivel 360°; auditarea departamentelor și a formatelor
de business folosite, auditarea climatului organizațional, auditarea structurii și a modului de funcționare
a acesteia, auditarea proceselor de business, auditarea angajaților.
Al doilea pas este să identificăm constrângerile companiei (ce nu funcționează conform unor formate
profesionale) și să stabilim un plan de reorganizare strategică a companiei.
Ca al treilea pas, trebuie să învățăm cum să ne reorganizăm singuri compania. De ce singuri?! Pentru că
este cea mai sigură și mai ieftină modalitate de a ne restructura compania și de a implica angajații în
acest proces.
Ce înseamnă organizarea strategică a companiei?!
1. Stabilirea noii viziuni a companiei și a obiectivelor strategice (direcțiile de acțiune pe termen lung);
2. Stabilirea și diseminarea obiectivelor operational e(cantitative și calitative), către top management și
angajați;
3. Stabilirea mecanismelor (matrice-cadru de realizare) prin care obiectivele să fie duse la bun sfârșit, de
către fiecare angajat;
4. Realizarea și asigurarea funcționării structurii organizatorice; comunicarea dintre departamente și
posture (work flow-ul interdepartamental), sistem decizional, limitele de responsabilitate;
5. Design-ul departamentelor și al posturilor; MOA (matricea organizării activităților), profil post, fișă de
post, fișă alocare obiective, fișă indicatori de performanță;
6. Managementul accelerării performanțelor; standarde de performanță, sistem de evaluare a
performanțelor; sisteme de salarizare calibrate cu managementul prin obiective și indicatorii de
performanță;
7. Realizarea și implementarea unor proiecte de dezvoltare organizațională; reformatarea climatului,
gestionarea performanțelor și a carierei, implementarea culturilor de coaching și mentoring etc.
Al patrulea pas este implementarea proiectului de reorganizare strategică. Dacă toți angajații din top
și middle management au aceleași informații legate de metodologiile folosite, procesele de business,
mecanismele de realizare a obiectivelor, mecanismele de accelerare a performanțelor și, mai ales, a
sistemelor de monitorizare și control a afacerii, cum să nu reușească o companie să se reorganizeze și să
obțină performanțe maxime?!
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La fiecare cinci luni, demarăm o serie de GM Masterclass Academy®, la care participă 60-70 de owneri și
angajații acestora din top management și unde transferăm către aceștia următoarele:
1. metodologie și acces la softuri profesionale de auditare a departamentelor (pe care le folosim și noi în
consultanța directă a clienților);
2. metodologie și acces la softuri de auditare a climatului organizational;
3. metodologie de auditare a angajaților și de stabilire a noilor coordonate de dezvoltare a acestora;
4. mecanisme de business forecast și de realizare a obiectivelor posturilor;
5. metodologie de reorganizare a afacerii;
6. metdologie și mecanisme de accelerare a performanțelor posturilor.
Odată însușite și folosite aceste instrumente vitale, împreună cu echipele noastre, putem să ne
reorganizăm activitățile companiei și să controlăm costurile și performanțele angajaților.

Ce s-a întâmplat cu clientul meu din poveste?!
A dat afară General Managerul și a parcurs GM Masterclass Academy, împreună cu echipa din top
management. Acum, se dezvoltă în afara țării și își consolidează afacerile din România, pentru că știe cum
să procedeze și pentru că are cu cine! 
Despre CBC
CBC este o companie de consultanță în managementul afacerilor, care transferă către clienți toată
metodologia, mecanismele și instrumentele necesare în reorganizarea, dezvoltarea și consolidarea
propriilor afaceri. În plus, le asigură accesul la softuri profesionale de auditare și maparea proceselor de
business, sistem unic în consultanța din România.
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Importanța unei
evaluări pentru o
societate aflată în
procedura insolvenței
În urmă cu câțiva ani, lucrând la rapoarte de evaluare pentru societăți
aflate în procedura insolvenței, am luat ”la bani mărunți” Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
și am încercat să înțeleg cât mai bine rolul și importanța evaluării în
cadrul acestei proceduri. (Ca evaluatori autorizați, trebuie să respectăm
atât standardele de evaluare a bunurilor, cât și legislația în vigoare.) Așa
că am analizat toate articolele din Legea nr. 85 în care se face referire la
evaluare și mi-am dat seama că înțelegerea etapei procedurale în care se
află societatea este esențială.

Anuța Stan
Director General, Fairvalue
Consulting

După identificarea etapei din procedură, în urma discuțiilor cu
practicianul în insolvență, evaluatorul stabilește tipul de valoare pe
care urmează să-l estimeze și contextul în care se va estima valoarea.
Conform standardelor de evaluare, premisa valorii sau utilizarea
presupusă descrie condițiile în care este utilizat un bun. În funcție de
situație, se utilizează una sau mai multe premise ale valorii.
Legea prevede necesitatea întocmirii unui raport de evaluare pe
parcursul procedurii insolvenței, în cadrul mai multor etape ale acesteia.
Cele mai importante dintre acestea sunt:
1 – perioada de observaţie, în care administratorul judiciar analizează
situaţia juridică şi patrimonială a societăţii pentru a determina dacă
există perspective reale pentru salvarea societăţii, pe baza unui plan de
reorganizare, sau, după caz, dacă societatea trebuie lichidată, deoarece
nu mai poate fi revitalizată.
În această etapă (înainte de votarea planului de reorganizare), evaluarea
poate avea în vedere:
•

continuarea activității – ipoteză în care evaluatorul estimează
valoarea de piață și

•

încetarea activității – ipoteză în care evaluatorul estimează valoarea
de lichidare.

La rândul ei, valoarea de lichidare se poate determina în două ipoteze:
vânzare ordonată sau vânzare forțată.
În realizarea planului de reorganizare, se ține cont și de evaluarea
garanțiilor pe fiecare creditor. Uzual, evaluarea acestora se realizează la
deschiderea procedurii insolvenței, pentru înscrierea în tabel.
Diferențele între valoarea de piață și valoarea de lichidare în
eventualitatea vânzării forțate pot fi semnificative. De aceea, este foarte
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important ca tipul și premisele valorii să fie discutate și stabilite împreună cu practicianul în insolvență,
înainte de începerea evaluării.
În perioada de observație, un pas foarte important este evaluarea garanțiilor pentru înscrierea în
tabelul creanțelor. Recomandabil este ca, în cazul unor bunuri mobile, de exemplu, evaluatorului să i se
prezinte premisa în care acestea au fost evaluate, în etapa acordării creditului. La anumite bunuri mobile,
diferențele între rezultate pot fi foarte mari doar datorită faptului că evaluarea s-a facut în premisa
montat (așa cum este unde este) sau în premisa demontat (eliberat de pe amplasament).
Tot în aceasta etapă, există două articole de lege care prevăd posibilitatea evaluării unor anumite bunuri
din patrimoniul societății. Iată câteva extrase din cele două articole:
“… în lipsă de lichidităţi în patrimoniul debitorului, administratorul judiciar / lichidatorul judiciar va
identifica bunuri valorificabile libere de sarcini, care nu sunt esenţiale pentru reorganizare, şi va proceda
la valorificarea de urgenţă, la minimum valoarea de lichidare a acestora, stabilită de către un evaluator.”
„Creditorul titular al unei creanțe care beneficiază de o cauză de preferință poate solicita judecătoruluisindic… ridicarea suspendării prevăzute… cu privire la creanța sa și valorificarea imediată… “
În cazul unor societăți aflate în în perioada de observație și reorganizare, se mai poate apela la un
evaluator pentru întocmirea unor raporte de evaluare pentru:
•

raportare financiară (evaluarea conform politicilor contabile);

•

impozitare – valoarea impozabilă a clădirii se mai actualizează doar în cazul în care nu a fost
pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.

2 – În situația în care fie s-a propus și realizat un plan de reorganizare, dar acesta a eșuat, fie s-a decis că
acesta nu este viabil și s-a trecut direct în etapa falimentului, legea prevede că se va întocmi un raport de
evaluare.
În procedura de faliment, evaluarea vizează toate bunurile din averea debitorului și este diferită de cea a
bunurilor afectate de cauze de preferință, care se face în vederea întocmirii tabelului definitiv.
În etapa falimentului, bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atât în bloc, cât și individual.
Evaluarea în bloc are în vedere fie evaluarea totalității bunurilor din averea debitorului, fie evaluarea
subansamblurilor funcționale.
Câteva exemple de bunuri supuse evaluării ar fi: proprietăți imobiliare, mașini, echipamente, utilaje,
linii de fabricație, obiecte de inventar, contracte (de antrepriză, de închiriere, de leasing), stocuri, active
necorporale (licențe, brevete, mărci), imobilizări financiare (participații la alte întreprinderi).
Acestea sunt doar câteva aspecte foarte importante care ar trebui stabilite împreună cu practicianul în
insolvență înainte de a demara activitatea de evaluare.
Standardele de evaluare precizează necesitatea stabilirii, în baza unui contract scris, a unor termeni de
referință care au rolul de a ne asigura că lucrurile sunt clar stabilite și agreate de ambele părți (evaluator
și solicitantul raportului de evaluare), înainte de a demara activitatea de evaluare.
Știind premisa în care se face evaluarea (implicit, etapa în care se află societatea în cadrul procedurii de
insolvență), precum și tipul de valoare necesar fiecărei etape (valoare de piață sau valoare de lichidare),
cresc șansele ca rapoartele de evaluare să fie adecvate cu utilizarea lor în luarea unor decizii în cadrul
procedurii insolvenței.
În cadrul acestei proceduri, suntem, alături de practicantul în insolvență, unul dintre actorii cu un rol
foarte important, cu condiția să știm și să înțelegem foarte bine impactul rezultatului evaluării asupra
deciziilor care trebuie luate pentru societățile respective. 
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Cod roșu de GDPR: cum va
afecta el instituțiile de
presă?

Articol de: Andreea Vlănțoiu, Managing Partner - Attorney At Law, Vlănțoiu și Asociații
În aproape fiecare discuție cu reprezentanții presei, sunt întrebată dacă GDPR (Regulamentul General
pentru Protecția Datelor) afectează mass-media și în ce mod.
Da, GDPR afectează mass media. Pentru că, la rândul ei, mass-media afectează (impactează) drepturile
și interesele persoanelor vizate, iar problema se pune în special atunci când persoanele vizate nu șiau dat consimțământul pentru publicarea informațiilor care le privesc. Publicarea de informații care au
aptitudinea de a identifica sau de a conduce la identificarea unei persoane fizice („persoana vizată”)
reprezintă o procesare de date, în sensul GDPR, și se supune tuturor dispozițiilor acestui regulament,
inclusiv celor cu privire la necesitatea existenței unui temei legal pentru procesare.
De ce s-a născut GDPR?
Din perspectivă istorică, dreptul la protecția datelor cu caracter personal este un succesor specializat al
dreptului la viață privată. Înainte de apariția GDPR, dreptul la viață privată a fost recunoscut în art. 8 din
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În aceeași Convenție, este
recunoscut și dreptul fundamental la libertatea de exprimare („freedom of speech”), conform art. 10. Ca
atare, dreptul la viață privată și dreptul la liberă exprimare erau recunoscute cu egală putere și importanță
de către Convenție, încă din anul 1950, fără a fi clar care dintre ele are prioritate, până în zilele noastre. Cele
mai multe procese de presă s-au concentrat pe dezlegarea problemei juridice a stabilirii dreptului “mai
îndreptățit” să primească protecția justiției, iar instanțele naționale au primit dificila sarcină de a decide,
de la caz la caz și fără niște criterii clare, care dintre ele prevalează: dreptul persoanei sau dreptul massmedia de a informa publicul.
În 2016, apare GDPR și problema se repune pe tapet cu energie înnoită și noi argumente. În tot timpul scurs
de la apariția Convenției, publicarea materialelor privind persoanele fizice de către mass-media s-a făcut,
în lipsa unui grad rezonabil de certitudine cu privire la dreptul prevalent, în baza unui risc asumat. Din
momentul 25 mai 2018 însă, la ecuația de calcul a riscului asumat se adaugă acele amenzi enorme aduse de
GDPR.
Publicarea informațiilor prin presă poate fi subsumată dispozițiilor art. 6 lit. (f) din GDPR, care recunoaște
prelucrarea necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator („data controller”) sau de o
parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale
persoanei vizate. Interesul legitim este una dintre bazele legale ale prelucrării sub GDPR iar, în cazul massmedia, teza la care se va apela cel mai probabil este aceea de prelucrare având în vedere interesele legitime
urmărite de către o parte terţă, respectiv publicul îndreptățit la informație.
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Verbul „prevalează” folosit în GDPR presupune însă un proces de balansare a dreptului la protecția
datelor personale cu dreptul la libera exprimare. Pentru ca interesul legitim al operatorului să prevaleze,
procesarea trebuie să fie, în primul rând, necesară și proporțională. Un exemplu elocvent de necesitate și
proporționalitate dat de Art. 29 WP este următorul: ”depinzând de situația de fapt, poate fi necesar ca un
ziar să publice anumite detalii incriminatorii despre obiceiurile de a cheltui ale unui oficial guvernamental
de nivel înalt implicat într-un posibil scandal de corupție”.
Trebuie observate toate micile criterii cumulative puse în frază pentru a nuanța ce înseamnă în opinia
organismului consultativ „necesar și proporțional”. Nu în orice caz similar celui dat exemplu se poate invoca
interesul legitim, ci numai depinzând de situația concretă de fapt. Art. 29 WP chiar arată în continuare că
exemplul nu trebuie tratat ca o permisiune în alb pentru media să publice tot felul de detalii irelevante
despre persoanele publice. În concluzie, fiecare caz concret va trebui să beneficieze în continuare de o
analiză particulară. În plus, nu pot fi publicate în baza interesului legitim obiceiurile de a cheltui ale unei
persoane oarecare, ci ale unui înalt oficial guvernamental, unul care să fie implicat într-un scandal și, nu
orice scandal, ci unul de corupție. În concluzie, Art. 29 WP setează o serie de criterii extrem de precise în
evaluarea necesitații și proporționalității, făcând greu de evitat concluzia că publicarea obiceiurilor de
shopping ale unei persoane oarecare, cu privire la care interesul legitim al publicului de a afla această
informație este inexistent, nu îndeplinește nici condiția necesității, nici cea a proporționalității. Din
interpretarea acestui exemplu, rezultă că publicul nu ar avea un interes legitim necesar și proporțional să
afle obiceiurile de cumpărături ale unei vedete, de exemplu, și nici chiar în cazul unui oficial guvernamental
implicat într-un scandal sexual.
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Ce se înțelege prin “legitimitate”?
Aici ne atrage atenția o altă observație a Art. 29 WP, care face o diferență interesantă între interesele
operatorului și cele ale persoanei vizate. Interesele operatorului trebuie să fie legitime conform legii, dar
interesele persoanei vizate – nu neapărat. Practic, nu orice comportament ilegitim al persoanei fizice o
lipsește de dreptul la protecția datelor și vieții sale private. Criteriul necesității și al proporționalității
presupune ca, pentru a putea invoca interesul legitim ca temei ai prelucrării, operatorul (presa) ar trebui
să publice informații relevante și nu orice fel de informații legate de persoana în cauză, indiferent cât de
benefice ar fi ele vânzărilor.
Modul în care datele sunt procesate, dacă ele sunt făcute publice sau adresate unui număr larg de
persoane, posibilul lor impact negativ asupra persoanei și așteptările rezonabile ale persoanei vizate de
folosirea și dezvăluirea informațiilor cu caracter personal reprezintă criterii indicate de Art. 29 WP, în analiza
impactului asupra persoanei vizate, impact a cărui greutate se adaugă la balanța interes legitim – drept la
protecția datelor.
Un exemplu…
Prin prisma criteriului așteptărilor rezonabile, un exemplu interesant de analizat este dacă o publicație are
dreptul să publice un articol ca follow up la un eveniment și să citeze vorbitorul (eventual, să publice și o
poză), fără să îi ceară consimțământul, în mod explicit.
Dacă evenimentul este destinat publicului larg (concert, eveniment sportiv, conferință de presă într-o
campanie electorală), consider că este rezonabil ca vorbitorul să se aștepte ca informațiile prezentate și
imaginile sale să fie preluate în vederea publicării. În acest caz, cel mai probabil ar fi să poată fi invocat
interesul legitim al unei terțe părți pentru prelucrare, și anume interesul publicului la informare.
Sancțiunea posibilă pentru încălcarea principiilor de bază pentru prelucrare este amenda administrativă de
până la 20.000.000 euro sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4% din cifra de afaceri mondială totală
anuală, corespunzătoare exercițiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare.
Până a ajunge însă la aplicarea sancțiunii bănești, autoritatea de supraveghere are competențe coercitive
prin care poate impune operatorului anumite măsuri în vederea protecției drepturilor persoanei vizate, cum
ar fi: limitarea temporară sau definitivă, instituirea unei interdicții asupra prelucrării, obligarea operatorului
să șteargă datele și inclusiv să comunice fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter
personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării
efectuate.
Limitarea sau interdicția prelucrării poate viza întreaga activitate de prelucrare a operatorului, în lipsa unei
distincții făcute de GDPR cu privire la dimensiunea limitării, putând duce la imposibilitatea desfășurării
activității. În plus, obligarea operatorului să comunice fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele
cu caracter personal orice rectificare, ștergere sau restricționare reprezintă o posibilă provocare majoră
pentru media, în condițiile în care majoritatea materialelor sunt preluate de agregatoare și ajung în final
la un public vast. Pe de o parte, o astfel de comunicare poate să fie extrem de consumatoare de resurse
tehnice și financiare, iar pe de altă parte, obligația comunicării rectificării, ștergerii sau restricționării către
publicul larg are valența de a deveni o pârghie foarte eficientă la dispoziția persoanelor fizice în raport cu
mass-media. 
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despre oameni, dezvoltare, decizie si acțiune
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Ce pot face antreprenorii
pentru a crește competitivitatea
afacerilor lor?

Articol de: Ioana Arsenie, Trusted Advisor Strategy & Finance, Eduperformance
Economia românească este foarte polarizată: dintre cele 485.000 de companii active, 430.000 au cifra de
afaceri sub un milion de euro. 330.000 de companii au cifra de afaceri sub 100.000 euro. Doar 4% dintre
firme realizează 92% din profit și 41% din cifra de afaceri. Doar 10% dintre firme realizează 91% din cifra de
afaceri. (Sursa: ONRC, 2015)
Productivitatea companiilor românești este la nivelul a doar 60% față de companiile străine, arată Raportul
Capitalului Privat Românesc.
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Principala problemă este aceea că valoarea adăugată generată de către companiile românești este redusă,
indiferent dacă vorbim despre agricultură, unde se exportă materie primă, despre IT, unde se lucrează
destul de mult în regim lohn (fără dezvoltarea de produse românești), despre comerț sau producție în zona
auto. Practic, companiile românești preiau prin subcontractare o parte din „producția” companiilor străine,
ajutându-le pe acestea să își mărească productivitatea.
Raportul Global al Competitivității (Forumul Economic Mondial) arată că principalele probleme de care sunt
afectate negativ afacerile sunt:
•

accesul dificil la finanțare – 16.6% (locul 110 din 137 de țări analizate);

•

birocrația / sarcina administrativă foarte mare – 15.9%;

•

fiscalitatea (volatilitate, risc, dublă taxare) – 14.7%.

Carta Albă a IMM arată că doar 20% dintre companii au strategii pentru următorii trei / cinci ani.
Ce pot face antreprenorii pentru a crește competitivitatea afacerilor lor?
Să investească în strategia de business
Strategia de business construită în mod structurat și implementată corect reduce cu 80% riscul de eșec
în primii ani. Ce presupune acest lucru? Este o investiție de timp, bani, presupune lucru cu profesioniști,
structurat și cu instrumente moderne.
Să eficientizeze procesele, să mărească productivitatea și să se concentreze pe profitabilitate
Consider că atenția la cifre, în mod strategic, este cheia succesului unei afaceri.
Implementarea de instrumente performante pentru gestiunea afacerii
Strategia financiară este o componentă esențială a strategiei de business. Antreprenorii au nevoie de
instrumente performante, pentru informații în timp real și decizii adecvate.
În acest sens, propun două instrumente pe care le-am testat și implementat deja la o parte dintre clienții
mei: tabloul de bord și simulatorul de business. Chintesența acestora o reprezintă corelarea performanțelor
financiare și non-financiare ale trecutului cu viitorul. Alături de un strateg de business, în parteneriat
cu acesta, antreprenorul poate să ia decizii rapide care să îi aducă destul de ușor acel plus de volum /
profitabilitate vizat. 
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Ce industrii vor crește în 2018?
Articol de: Constantin Măgdălina, Expert, tendințe și tehnologii emergente
Perspectivele economice ale României în 2018 pentru industrii sunt nebuloase. Decidenții companiilor sunt
rezervați și reculul investițional din datele macroeconomice se confirmă la nivelul companiilor din România.
Majoritatea managerilor de top din companii spun că mărirea salariului minim pe economie afectează
profitabilitatea, iar încrederea că 2018 va fi mai favorabil decât 2017 este la cote extrem de scăzute. Aceasta
pare să fie percepția celor 475 de decidenți ai companiilor din România care au răspuns întrebărilor din
chestionarul studiului Evoluția afacerilor în 2018 realizat de compania de consultanță Valoria.
Ținând cont de indicatori precum cifră de afaceri, profit, investiții sau creșterea salariilor și numărului de
angajați vă prezentăm rezultatele evidențiate de acest studiu pentru următoarele industrii: agricultură și
alimentație, construcții și imobiliare, comerț en gros și en detail, industria de IT, producție industrială și
servicii profesionale.
Industria de IT se așteaptă la cea mai mare scădere a cifrei de afaceri în 2018
Industria construcțiilor scade de la 33% la 24% pe palierul de evoluție a cifrei de afaceri de +5%–+10% și
de la 33% la 22% pe cel de +10%–+20%, comparativ cu anul 2017. În 2018 doar 16%dintre companiile din
agricultură spun că vor crește cifra de afaceri cu +1%–+5% comparativ cu 40% anul trecut și doar 22% spun
că vor crește cifra de afaceri cu +5%–+10% față de 40% în 2017. În producția industrială 17% dintre companii
spun că se așteaptă la creșteri de+1%–+5%, iar 20% de+10%–+20%. Industria de IT înregistrează cea mai mare
scădere din cele șase industrii, deoarece 24% dintre companii se așteaptă la evoluții negative ale cifrei de
afaceri. În comerț 39% dintre companii față de 43% anterior estimează creșteri de +10%–+30% ale vânzărilor,
iar în industria serviciilor profesionale doar 26% dintre companii față de 54%în 2017 văd creșteri de +10%–
+30%.
Cele mai mari creșteri ale profitului sunt estimate de companiile din agricultură în 2018
Chiar dacă în creștere, profitul firmelor de construcții suferă o corecție importantă pe intervalele +5%–+10%
(38% în 2018 vs. 50% în 2017) și +10%–+20% (3% vs. 33%), în timp ce agricultura își mută creșterea din
palierul +1%–+5% (19% vs. 60%) pe palierele superioare de +20%–+30% (18% vs. 0%). Profitul companiilor
din producție industrială se menține, cu mici variații, asemănător cu așteptările de anul trecut, dar cu o
tendință ușor descrescătoare. Industria de IT este neomogenă în ceea ce privește evoluția profitului în 2018,
cu doar 66% dintre companii față de 89% în anul anterior estimând creșteri ale profitului în acest an. În
același timp, 10% mai puține companii din comerț spun că vor avea creșteri ale profitului în intervalul +1%–
5%, dar 22% în 2018 față de 8% în anul anterior se așteaptă la creșteri de+10%–20%. În industria serviciilor
doar 10% dintre companii față de 30% anterior spun că vor avea un profit mai mare cu +20%–+30% în 2018.
Companiile din comerț mențin nivelul investițiilor la același nivel ca anul trecut
Apetitul pentru invesții al companiilor din construcții scade semnificativ; doar 5%față de 49% cu un an
înainte spun că vor avea investiții mai mari cu+20%–+30%. Cu 19% dintre companii față de 2% în anul
anterior decise să crească investițiile cu +20%–+30%, companiile din agricultură par mai încrezătoare în
2018. Companiile din producție industrială mută creșterea din palierul+5%–20% (52% în 2017 vs. 39% în 2018)
în cel superior, deoarece cu 20% mai multe companii estimează creșteri de +20%–+30% în 2018. Investițiile
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companiilor din zona de IT par să se comaseze în zona mediană de creștere +1%–+10% (57% dintre companii)
și scad de la 56% la 1% dintre companii în intervalul +10%–20%. Companiile din comerț mențin investițiile
aproximativ la același nivel ca în 2017 (74% vs. 77% prevăd creșteri). Investițiile companiilor în servicii
profesionale scad în intervalul +5%–+20% de la 52% în 2017 la 31% în 2018.
Previziunile de creșterea numărului de angajați sunt moderate la companiile din toate industriile
Pentru majoritatea companiilor din construcții numărul de angajați scade pe toate intervalele cu excepția
intervalului +10%–+20% unde 8% dintre companiile respondente, față de 0% în anul anterior, se așteaptă
ca numărul angajaților să crească. În agricultură 32% dintre companii, față de 12% în 2017, se așteptă ca
numărul de angajați să rămână același, dar 41% față de 80% estimează creșteri de +1%–+10%. În producție
industrială cu 17% mai multe companii văd o creștere a numărului de angajați în intervalul +5%–+30%.
În industria de IT doar 52% dintre companii față de 89% în 2017 spun că vor crește numărul de angajați.
În comerț, pentru 35% dintre companii,numărul de angajați va crește cu+1%–+5% și cu 14% mai puține
companii văd creșteri pe intervalul +10%–+20%. În acest an 12% dintre companiile de servicii profesionale
spun că vor înregistra o reducere a numărului de angajați față de 0% în anul anterior.
Creșterea salariilor este prezentă în toate industriile ca rezultat al măririi salariului minim pe economie
Creșterea salariului minim brut pe economie are ca efect o creștere a salariilor pentru 73% dintre
companiile de construcții, pentru 84% dintre companiile din agricultură, pentru 88% dintre companiile
din producție industrială, pentru 90% dintre companiile din industria IT, pentru 87% dintre companiile
din comerț și pentru 76% dintre companiile din servicii. Consecința declarată a acestei măsuri pentru
majoritatea companiilor din toate aceste șase industrii este scăderea profitabilității.
Anul 2018 se anunță paradoxal: creștere economică previzionată și recesiune de moral. Profituri importante
estimate cuplate cu un deficit de încredere în viitor. Pentru companiile din România, 2018 va fi mai
nefavorabil decât 2017. Din acest ultim punct de vedere, țînând cont de nota scăzută la încredere (4.4) pe
care companiile o dau anului 2018, se pare că cineva este responsabil pentru această situație de corijență.
Oare cine?  
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Dacă simți că afacerea
ta are nevoie de o mască
de oxigen, pune-ți-o ție,
mai întâi!

Articol de: Georgiana Dragomir, Managing Director InnerLook
Fiind antreprenor de 11 ani, știu din propria experiență că în slalomul zilnic printre angajați, clienți, vânzări,
finanțe, relația cu autoritățile statului și familia mea, trebuie să mă gândesc la toate! Credeam că asta este
suficient pentru ca lucrurile să meargă, dar am învățat că trebuie să mă gândesc diferit și din timp și la
mine. Chiar și cei mai experimentați oameni de afaceri recunosc că, sub presiunea zilnică, după ce au avut
grijă de toți și de toate, uită să administreze inteligent cel mai important element al firmei: ei înșiși!
Este interesant cum o minte antrenată “să le vadă pe toate” rămâne oarbă la resursa centrală a afacerii:
antreprenorul însuși! Motivele acestei miopii sunt numeroare: nu suntem obișnuiți să ne procupe în felul
acesta propria persoană (fie din sentimentul că suntem infailibili și eterni, fie dintr-o orientare excesivă
asupra celor din jurul nostru), nu avem timp de așa ceva, nu suntem o prioritate etc. Din păcate, din ce în
ce mai des în profesia mea de consultant și de coach, întâlnesc antreprenori care s-au trezit brusc nevoiți
să își focalizeze atenția asupra propriei persoane. Cumva, pe negândite, au devenit un risc: sănătatea lor
nu este cum ar trebui să fie, furia și comportamentul lor exagerat îndepărtează tot mai rapid pe angajații
buni, relațiile personale sunt tensionate la maximum ori s-au rupt deja, timpul li se scurge și mai rapid
printre degete, nu se mai regăsesc în activitatea pe care o practică zilnic, finanțele nu sunt încă acolo unde
și-ar dori sau, deși în ochii celorlalți par “de succes”, le lipsește ceva: nu se simt împliniți!oamenii au fost
întrebați dacă vor vota în alegerile următoare, prezența lor la urne a crescut cu 25%. Același efect a fost
descoperit în studii despre vânzări, frecvența exercițiilor fizice, prevenția bolilor – aceste comportamente au
fost potențate doar prin întrebările puse despre acestea.
De aceea, foarte des în ultimii ani, sunt invitată să dau consultanță unor firme care au nevoie rapidă de
optimizarea performanței în diverse arii de activitate. Invariabil, antreprenorul mă direcționează către
echipa sa: “Este o criză: ocupă-te întâi de ei! Vorbim despre mine după…” Nu mică îi este suprinderea când
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îi propun să pornim chiar de la antreprenor. De ce? Pentru că redresarea unei echipe și a unei afaceri
începe cu redresarea liderului. Întocmai precum instrucțiunile de urgență prezentate în avion: “în caz de
depresurizare a cabinei […] plasați masca de oxigen pe fața dvs., apoi ocupați-vă de cei din jur.” Motivul
este simplu: dacă eu îmi pierd controlul și leșin, cel care depinde de ajutorul meu (de exemplu, copilul)
va fi în pericol. Dacă eu rămân în control, îi pot ajuta și pe alții (chiar dacă au leșinat între timp). Așadar,
dragă antreprenorule, dacă simți că afacerea ta are nevoie de o mască de oxigen, pornește de la tine. Sunt
de părere că performanța unei afaceri private este direct legată de personalitatea antreprenorului. Într-o
măsură mult mai mare decât economia, banii, piața muncii, produsul, serviciul etc., elementul de care va
depinde succesul sau insuccesul vieții tale personale și profesionale este fitness-ul tău emoțional.
Ce este de făcut?
În calitate de coach și antreprenor, recomand tuturor unul dintre cele mai eficiente instrumente. Începe
prin a te considera un activ esențial pentru firma și familia ta și aplică tehnici de gestionare profesionistă a
acestui activ, având grijă să respecți ordinea cu care te optimizezi:
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1. ai grijă de corpul tău;

5. reafirmă-ți sau redefinește-ți scopul profesional

2. gestionează-ți emoțiile, comportamentul și sensul
pe care îl dai gândurior și acțiunilor tale;

6. gestionează-ți finanțele;

3. ocupă-te conștient de relația cu persoanele dragi;
4. gestionează-ți mai eficient timpul;

7. trăiește-ți menirea și sărbătorește-ți contribuția
în viața celorlalți (familie, prieteni, colegi,
comunitate).

La fel ca în orice activitate, ai nevoie de un obiectiv, de strategie și de tactici. Și mai ai nevoie de o hartă
care să îți arate unde te afli acum și unde dorești să ajungi.
Haide să le conturăm împreună!
1. Corpul tău trebuie să aibă energia, puterea și vitalitatea pentru a îți asigura calitatea performanței
proprii și a companiei tale. Nu cred că obiectivul tău este să fii cel mai bogat om din spital sau din cimitir.
Nu există un standard predefinit cu privire la sănătatea corpului tău: tu îl stabilești. Unii ne dorim mușchi
puternici, alții ne dorim energie ridicată. Tu decizi ce este rezonabil sau ideal pentru tine. Pe o scală de la
0 la 10, unde 10 este maximum, gândește-te cât de mulțumit ești astăzi cu starea generală a corpului tău.
Apoi, gândește-te care ai dori să fie starea de sănătate și calculează diferența. Acesta este noul tău obiectiv.
Acum, stabilește-ți un plan pentru a-l atinge.
2. Emoțiile și comportamentul tău. Emoția și sensul pe care îl dai gândurilor și dorințelor tale sunt forțele
care îți conduc viața. Cât de mulțumit ești de felul în care îți gestionezi emoțiile? Cât de mult te ajută sau te
împiedică azi comportamentul tău să realizezi ce îți dorești? Cât de conștient ești de semnificația pe care
o dai gândurilor tale? Pe ce te concentrezi mai mult: pe trecut, pe prezent sau pe viitor? Când iei o decizie,
contează mai mult ce câștigi sau ce pierzi? Dacă ar fi să alcătuiești o listă a emoțiilor tale de azi, ai zice că
ele sunt mai degrabă înălțătoare, recunoscătoare și optimiste sau frustrante, copleșitoare, îngrijorătoare?
Pe aceeași scală de la 0 la 10 (unde 10 este maximum), gândește-te cât de satisfăcut ești astăzi de starea ta
mentală și de stabilitatea ta emoțională. Apoi, gândește-te unde ai dori să fii și stabileste-ți un plan cum
ajungi acolo.
3. Relațiile tale cu cei apropiați reprezintă aria care îți produce cea mai mare plăcere și cea mai mare durere
în viată. Gândește-te care sunt persoanele care te pot face cel mai fericit, dar și cel mai nefericit. Gândeștete separat la relațiile cu partenerul de viață, cu copiii / părinții, cu prietenii, cu angajații. Pentru fiecare,
acordă-ți o notă de la 0 la 10 pentru situația prezentă, apoi o notă pentru ceea ce îți dorești pentru viitor.
Calculează diferența și stabilește-ți un plan de rezolvare.
4. Timpul tău este o resursă extrem de valoroasă. Cât de productiv ești? Tu folosești timpul sau timpul te
folosește pe tine? Știi cum să utilizezi timpul pentru a obține tot ceea ce îți dorești? Gândește-te cât de
mulțumit ești cu capacitatea ta de a exploata timpul. Acordă-ți o notă pentru situația prezentă, una pentru
situația dorită, apoi, gândește-te stabilește-ți un plan.
5. Activitatea ta profesională este esențială pentru a te simți împlinit. Gândește-te la ceea ce faci astăzi:
este o muncă temporară, o carieră sau misiunea ta în viață? În funcție de varianta aleasă, vei înțelege mai
bine care este nivelul de stres din viața ta (și în egală măsură, nivelul de împlinire simțit). Evaluează-ți cu o
notă de la 0 la 10 starea ta de împlinire de astăzi, apoi alege la ce nota ai dori să te afli. Rezolvă diferența!
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6. Situația financiară este foarte importantă și mulți oameni pot fi nedumeriți că acest aspect se află pe
locul 6. Gândește-te însă: dacă toată atenția și energia ta se concentrează pe finanțe, ignorând sănătatea,
starea emoțională, relațiile, irosind timpul și antrenându-te într-o muncă care nu te satisface deplin, care
este calitatea vieții tale? Către ce te îndrepți în viitor? Poți să fii un manager excelent al companiei tale, dar
un manager mediocru al vieții tale. Îți recomand să le stăpânești pe amândouă, însă pune viața ta pe primul
loc! După modelul de mai sus, acordă-ți o notă pentru confortul tău legat de situația financiară prezentă,
apoi altă notă pentru cea viitoare. Acum gândește-te la strategia și la tacticile necesare pentru a-ți atinge
țelurile.
7. Progresul și îndeplinirea vocației sunt două nevoi fundamentale ale maturității umane: convingerea că
ai evoluat sufletește și linistea că îți îndeplinești menirea sau misiunea în viaţă. Sunt de părere că fericirea
și împlinirea personală țin în mare măsură de certitudinea că ai contribuit la fericirea altora. În cartea sa
“Omul în căutarea sensului vieţii”, Viktor Frankl afirma: “Nu ţintiţi spre succes, căci cu cât mai mult îl doriţi
şi cu cât faceţi din el un scop, cu atât mai mult îl veţi rata. Căci succesul, asemenea fericirii, nu poate fi
urmărit; el trebuie să urmeze, şi chiar numai aşa se şi întâmplă, ca un efect secundar neintenţionat, din
acea dedicare a omului faţă de o cauză mai mare decât el însuşi, sau ca un produs secundar al dăruirii de
sine către o altă persoană. Fericirea trebuie să vină de la sine – şi faptul acesta este valabil şi pentru succes:
trebuie să îl laşi să se vină tocmai nepurtându-i de grijă.”
Acum gândeste-te, cât de împlinit te simți azi? Cât de aproape ești de menirea ta în viață, de contribuția ta
în lumea din jurul tău? Apoi gândește-te cât de implinit ai dori să te simți? După modelul de autoevaluare
anterior, acordă-ți o notă pentru situația prezentă și una pentru situația viitoare, apoi fă-ți un plan pentru
rezolvarea diferenței dintre ele.
Sper că acest articol îți va canaliza atenția asupra ta și că îți va ordona gândurile spre acțiuni care să te
conducă la împlinire. Nu uita că esti singurul în măsură să evalueze și să stabilească standardele propriei
vieți. Ține cont de ordinea celor șapte elemente: începe cu gestionarea propriului corp și a emoțiilor. Odată
optimizate, acestea vor susține transformarea celorlalte trepte din calea împlinirii tale. Mult succes! 

Aboneaza-te la Newsletterul
Manager Express!
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5 pași pentru a-ți face
compania mai centrată
pe client
32
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Articol de: Elena Badea, Managing Partner, Valoria Business Solutions
Deși centrarea pe client nu este un concept nou, el a ajuns să fie din ce în ce mai relevant. Centrarea
pe client este o strategie care aliniază dezvoltarea și livrarea produselor companiei în jurul nevoilor
consumatorilor. În contextul transformării digitale a companiilor și al marketingului digital, să înțelegi și să
modelezi experiența clientului îți aduce multe beneficii care cresc valoarea companiei.
De ce este importantă centrarea pe client?
Pentru a înțelege motivele datorită cărora centrarea pe client aduce atâtea beneficii, trebuie să stabilim de
ce satisfacția clientului este atât de importantă pentru afaceri. Iată câteva argumente:
•

clienții loiali au o valoare de până la 10 ori mai mare decât cei aflați la prima achiziție;

•

este de 6-7 ori mai scump să obții un client nou decât să-l loializezi pe unul existent;

•

7 din 10 români spun că ar încerca un nou brand sau o nouă companie pentru o experiență mai bună;

•

62% dintre consumatorii mondiali si 73% dintre cei din România au încetat să cumpere de la un brand
sau o organizație din cauza unei experiențe slabe cu serviciul clienți;

•

când vine vorba despre vânzări, probabilitatea vânzării către un client existent este de până la 14 ori
mai mare decât probabilitatea vânzării către un client nou.
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5 pași pentru a face compania mai centrată pe client
1. Ascultă vocea clientului – Această etapă presupune înţelegerea caracteristicilor critice şi a nevoilor
specifice ale clienţilor, dincolo de aşteptările de bază exprimate în legătură cu un produs sau serviciu. Care
este modul în care acesta definește şi prioritizează nevoile şi aşteptările lui de la un produs / serviciu? Fă o
cercetare cu privire la nivelul de satisfacție al clienților tăi și află cât este „Net Promoter Score”.
2. Implică-l pe client în găsirea soluției – Este etapa în care ai nevoie să găsești modalități de implicare a
clienților în procesul de design al experienței,  produsului / serviciului sau mediului de interacțiune cu
compania ta, prin consultarea acestora.
3. Mapează traseul și experiența clienților – Însoțește-ți clienții în drumul către companie și produsele /
serviciile pe care aceasta le oferă. Identifică nevoile clienților la fiecare interacțiune. Consemnează ariile de
îmbunătățire și monitorizează tot ceea ce este relevant pentru tine (call-center logs, plângeri, web feedback,
social media).
4. Integrează datele colectate despre clienți – Este necesar suportul tehnologic care să permită accesarea
facilă a informațiilor despre client, transversal, de către toate departamentele. Astfel, angajații vor putea să
înțeleagă mai bine relația cu clienții și să ia deciziile potrivite.
5. Fă-ți o strategie centrată pe client și recompensarea angajaților – În această etapă, se face articularea
planului de a satisface și depăși așteptările clienților cu ajutorul angajaților. Delegarea puterii de decizie
cu privire la experiența clienților la nivelul angajaților și recompensarea acestora sunt foarte importante.
Calitatea informațiilor deținute de către aceștia și transpunerea acestora în procesele interne este
esențială. Este bine ca recompensarea angajaților să țină seama de satisfacția clienților, nu doar de
veniturile generate.
Cine are responsabilitatea acestei misiuni?
Experiența clientului începe cu mult înainte de faza achiziționării produsului / serviciului. Dar cine
își asumă responsabilitatea misiunii de a construi o experiență superioară a clientului? În companiile
multinaționale, cele mai des întâlnite soluții găsite de companii sunt fie stabilirea unui grup funcțional care
să preia această responsabilitate, fie alocarea acesteia în întreaga organizație.
În ceea ce privește companiile din România, studiul Barometrul centrării pe client realizat de către firma de
consultanță Valoria, ne arată că 67% dintre companii nu au alocat explicit responsabilitatea pentru bugetul
privind experiența clientului. În prezent, numai 15% dintre companiile din România au un astfel de buget
dedicat pentru experiența clienților și doar 29% dintre companii implică echipa de relații cu clienții în
realizarea bugetului. Responsabilitatea elaborării criteriilor de prioritizare a inițiativelor de îmbunătățire a
experienței consumatorului aparține exclusiv top managementului, în 40% dintre cazuri.
În cursa după rezultate imediate, cultura organzațională orientată spre vânzări pare să fie mai eficientă,
dar abordarea centrată pe client este mai profitabilă, pe termen lung. Acest lucru se datorează faptului că
centrarea pe client conduce nu doar la furnizarea de produse / servicii conform cerințelor acestuia, dar și la
crearea de interacțiuni cu clienții înainte și după vânzare, cu scopul de a genera vânzări repetate, loialitate
și profituri. 
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„Revoluția Fiscală” continuă,
incertitudinea și nesiguranța
la fel. Cine câștigă?
Articol de: Claudia Sofianu, Partener Ey România
„Revoluția Fiscală” continuă … Și este din ce în ce mai greu să identificăm beneficiile ei, atât din perspectiva
veniturilor ce se doreau a fi colectate în plus la bugetul de stat în urma implementării pachetului de măsuri,
dar și a incertitudinii, confuziei sporite și nesiguranței pe care au generat-o modificările legislative din
ultimele luni în general, iar pentru angajatori și angajați în particular.
Din nou în fapt de seară, a apărut un proiect de ordonanță de urgență care vizează compensarea (adică
înțelegem suportarea de la bugetul de stat) unei părți din contribuția la asigurări sociale de sănătate (CASS)
pentru a diminua pierderea cauzată de mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat pentru
persoanele care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe venitul din salarii. Ca urmare a binecunoscutei și mult discutatei deja Ordonanțe de urgență a Guvernului nr. 79/2017, printre categoriile de
salariați afectați în mod negativ sunt persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul IT, precum și
cei din domeniul cercetării –dezvoltării și inovării.
În nota de fundamentare a proiectului de act normativ se subliniază – de apreciat, de altfel – importanța
adoptării unei astfel de măsuri în vederea asigurării „stabilității locurilor de muncă și […] a aceluiași nivel al
veniturilor din salarii și asimilate salariilor realizate în anul 2017 de persoanele fizice”, cu păstrarea aceluiași
nivel de costuri asociate pentru angajatorii în cauză.
Concret, măsura (compensarea) este condiționată de majorarea de către angajator a salariului brut lunar
cu cel puțin 20% față de nivelul din luna decembrie 2017 pentru angajații beneficiari. În principiu, s-ar
rezolva astfel problema „discriminării” din punct de vedere fiscal a angajaților din domeniul IT și cercetaredezvoltare ca urmare a diminuării venitului lor net cu 7-8% în cazul păstrării acelorași costuri pentru
angajator, în raport cu ceilalți angajați.
Fără a contesta bunele intenții ale inițiatorilor proiectului de act normativ de a corecta „răul” făcut în
decembrie 2017, acesta pare a aduce cu el niște „provocări” din punct de vedere al implementării, printre
care:
•

Pare a institui o nouă formalitate administrativă pentru angajatorii din domeniul IT și de cercetaredezvoltare, întrucât atrage o raportare separată în cuprinsul Declarației 112;

•

Facilitatea fiscală (compensarea) ar putea fi cerută după data intrării în vigoare și până la 31 decembrie
2018, adică din nou un act normativ cu efect limitat; evident se naște întrebarea „și ce se va întâmpla în
2019”?

•

Deși rămâne de confirmat cu reprezentanții Ministerului de Finanțe, el pare a nu se aplica în cazul
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angajatorilor care au decis să acorde bonusuri de compensare până la stabilizarea lucrurilor și nu au
majorat salariile brute în schimb.
Deja compensarea de către angajatori a diferenței de venit net obținut de angajați – atunci când ea a
îmbrăcat forma unui bonus (adică măsură cu caracter limitat în timp în mod normal) – a  generat în unele
cazuri nesiguranță, neîncredere din partea angajaților și chiar cereri de încetare a contractelor individuale
de muncă din partea acestora, în „favoarea” unor angajatori care au implementat măsura prin majorarea
salariilor brute. În plus, acum, proiectul de ordonanță de urgență – cum este el scris în acest moment – pare
să refuze acestei categorii/angajatori și beneficiul acestei facilități.
„Revoluția Fiscală” continuă, incertitudinea și nesiguranța la fel. Cine câștigă? 
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Criza de guvernanță
corporativă
Articol de: Florentina Șușnea, Managing Partner, PKF Finconta
Criza din 2008 a atras atenția tuturor asupra necesității
reglementării și implementării unui set riguros de reguli și principii
după care sunt conduse respectiv supravegheate companiile.
Regulile de guvernanță a întreprinderilor existau la începutul
anilor 2000, numai că reglementările laxe, precum și inconsistența
auditului intern cu privire la administrarea și controlul activității
top managementului, au condus la comportamente adminstrative
neconforme. Formele acestora au acoperit un spectru destul de larg,
de la conflicte de interese și incompatibilități la abuzuri de putere și
nerespectarea unor minime criterii de transparență și administrare a
riscului.
Cine au fost cei păgubiți?
De cele mai multe ori actionarii, angajații, consumatorii, partenerii de afaceri. Am învățat ceva din această
experiență? Se pare că nu, din moment ce recent multe companii de stat au fost exceptate de la efectele
OUG 109/2011 privind managementul corporativ.
La ce e bună guvernanța corporativă?
•

Principalele beneficii pe care guvernanță corporativă le aduce tuturor factorilor implicați sunt
următoarele:

•

Diminuarea riscurilor pe care le comportă să faci business pentru acționari

•

Dezvoltarea performanțelor prin eficientizarea activităților pentru manageri

•

Internaționalizarea, deschiderea către alte piețe pentru acționari so manageri

•

Creșterea transparenței și responsabilității sociale pentru clienți

•

Predictibilitatea evoluției investiției pentru investitori

•

Bună reputație printre investitori și finanțatori

În țările cu tradiție în guvernanță corporativă există două modele consacrate: modelul shareholder și
modelul stakeholder. În timp ce primul privește maximizarea valorii pentru acționari, cel de-al doilea
vizează apărarea interesului părților implicate (angajați, parteneri de afaceri, acționari, manageri etc).
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Modelul pentru care a optat economia emergentă a României este modelul stakeholder.
Cu toate acestea, există o lipsa de consecvență în ce privește implementarea guvernanței corporative din
cauza următoarelor cinci motive principale:
•

Mecanisme de control laxe pentru informarea financiară relevanță, inteligibilă, comparabilă și
semnificativă

•

Eșecul implementării unui sistem contabil în acord cu evoluțiile internaționale

•

Nedefinirea clară a raporturilor între proprietari și manageri

•

Centralizarea luării deciziilor și neimplicarea celorlalte părți participante

•

Absența unui cadru conceptual despre ce înseamnă o piață eficientă

Lipsa de consecvență a implementării guvernanței corporative provine și din caracterul facultativ, în termeni
juridici – supletiv, al prevederilor acesteia în România care trage după sine o conformare doar pe baza
voluntară a companiilor.
Creșterea performanței economice, competitivității și investițiilor se poate realiza pe termen lung cu ajutorul
guvernanței corporative. Din cauza unor factori specifici (culturali, economici, sociali) în România nu se poate
vorbi despre o aplicare exhaustivă a principillor de bună practică a guvernanței corporative.
Chiar dacă primul cod de guvernanță corporativă a apărut în 2001 și a fost apoi înlocuit în 2008 cu unul nou,
el a devenit un subiect care primea atenție în contextul crizei economice. Criza din 2008/2009 a trecut;
România este statistic pe creștere economică și subiectul guvernanței corporative s-a stins. Tranziția de la
instituții de stat guvernate de tot felul de relații, la instituții bazate pe reguli mai trebuie să aștepte. Se pare
că guvernanța corporativă ne preocupă numai atunci când economia suferă. 
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Studiu EY: Companiile globale
nu sunt încă pregătite pentru
alinierea la GDPR
Intensificarea presiunii măsurilor de reglementare se numără printre principalele teme care îi preocupă pe
lideri. Astfel, 78% dintre respondenți spun că sunt tot mai îngrijorați de capacitatea lor de a implementa
normele impuse de reglementările privind protecția datelor personale și respectarea confidențialității
acestora, se arată în studiul EY Global Forensic Data Analytics Survey .
Studiul a colectat răspunsurile primite de la 745 de factori de decizie din 19 țări și a analizat riscurile
legale, de conformitate și de fraudă cu care se confruntă companiile globale, precum și gradul de folosire a
soluțiilor de tip forensic data analytics (FDA) pentru gestionarea acestor riscuri.
Astfel, cu mai puțin de patru luni înainte de intrarea în vigoare, pe 25 mai 2018, a noului Regulament General
de Protecție a Datelor (GDPR), doar 33% dintre respondenți declară că au în derulare un plan de aliniere
la legislația UE. În timp ce răspunsul celor aflați în spațiul european a fost mai pozitiv, cu 60% indicând că
au un plan de conformare, mai sunt multe lucruri de făcut pe alte piețe, unde un număr semnificativ mai
mic de companii au declarat că sunt pregătite pentru alinierea la normele GDPR, aici fiind incluse regiunile
Africa și Orientul Mijlociu (27%), cele două Americi (13%) și Asia-Pacific (12%).
Burcin Atakan, Partener, liderul departamentului de investigare a fraudelor și soluționare a disputelor
din cadrul EY România, spune: „Ritmul schimbărilor din zona reglementărilor continuă să crească, iar
introducerea unor noi regulamente privind protecția și confidențialitatea datelor personale, așa cum este
GDPR, reprezintă provocări majore de conformitate pentru organizațiile globale. Însă, afacerile care adoptă
tehnologii FDA pot dobândi avantaje semnificative, de la managementul eficient al riscurilor până la
creșterea transparenței de operare în toate zonele de activitate”.
Nadejda Mironov, Manager în cadrul departamentului de investigare a fraudelor și soluționare a disputelor,
EY România explică: „În contextul serviciilor noastre de conformitate cu GDPR, se poate observa că
majoritatea operatorilor și a persoanelor împuternicite de către operatori nu cunoaște principiile de
bază privind protecția datelor personale, de la etapa de colectare până la cea de stocare, privind fluxurile
transfrontaliere, granularitatea consimțământului, sau garanțiile care trebuie aplicate în acest sens. Astfel,
atât creșterea gradului de conștientizare a confidențialității în rândurile angajaților, care sunt și subiecți
de date cu caracter personal, precum și instituirea instrumentelor adecvate pentru respectarea GDPR
reprezintă o măsură cheie în asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal”.
Adoptare în creștere de tehnologii FDA pentru gestionarea riscurilor
Conform raportului, respondenții și-au exprimat încrederea puternică în valoarea tehnologiilor FDA și
în beneficiile pentru programul de guvernanță al unei organizații, fapt evidențiat de o creștere cu 51% a
cheltuielilor medii anuale per respondent, prin comparatei cu anul 2016. Companiile au făcut progrese
importante, dincolo de instrumentele FDA de bază ale ultimului deceniu, 14% din respondenți declarând
că folosesc deja robotic process automation (RPA) pentru a gestiona riscurile legale, de conformitate și de
fraudă, iar alți 39% – că doresc să adopte RPA în următoarele 12 luni, urmați de 38% care intenționează să
adopte inteligența artificială (IA).
Studiul a descoperit că 42% dintre liderii de afaceri consideră că reglementările privind protecția și
confidențialitatea datelor au un impact important asupra proiectării sau folosirii de instrumente FDA. Mai
mult, studiul a dezvăluit că 13% dintre respondenți folosesc în mod curent instrumente FDA pentru a atinge
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un grad deplin de conformitate cu prevederile GDPR, iar mai bine de jumătate din respondenți (52%) arată
că sunt în plin proces de analiză pentru a stabili cu exactitate ce instrumente FDA le vor fi  necesare în
atingerea normelor de conformitate.
Investițiile în oameni și abilități reprezintă cheia deblocării întregul potențial al FDA
Per ansamblu, raportul evidențiază că adopția în creștere de tehnologii FDA și cheltuielile pentru astfel de
tehnologii avansate trebuie puse în acord cu investițiile în creștere și în resurse umane calificate. Dintre
participanții la studiu, doar 13% consideră că organizația din care fac parte dispune de competențele
tehnice necesare pentru implementarea FDA, și doar 12% consideră că dispun de aceste abilități pentru
data analytics/data science.
Andreea Anton, Consultant în cadrul departamentului de investigare a fraudelor și soluționare a disputelor
EY România, adaugă: „În cadrul investigațiilor, ne-am bazat foarte mult pe tehnologiile FDA pentru a
descoperi diverse tipare de fraudă. Nu este de mirare că organizațiile au început tot mai mult să investească
în tehnologiile FDA, fiind conștienți de beneficiile aduse de acestea, nu doar pentru a detecta situațiile
neplăcute în care se confruntă cu fraude sau cu lipsă de conformitate, dar și pentru a putea preveni aceste
ipostaze. De asemenea, companiile încep să înțeleagă că, pentru a putea beneficia de întregul potențial al
tehnologiilor FDA, trebuie să investească și în resurse umane calificate”. 
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Planul vostru de marketing
pentru 2018 nu va funcționa și va
încălca legea
Atunci când va intra în vigoare anul viitor, noul Regulament General privind Protecția Datelor (GDPR) promite
să modifice radical fiecare etapă a gestionării datelor privind consumatorii din UE și din întreaga lume.
O schimbare de această amploare necesită un răspuns dedicat și serios din partea unei organizații care fie
desfășoară activități în cadrul UE, fie are o bază de clienți sau angajați din rândul rezidenților europeni. Cu
toate acestea, planează o nedumerire în ceea ce privește GDPR, iar multe companii nu apreciază pe deplin
amploarea impactului său.
Deși noua legislație va intra în vigoare în mai puțin de un an, eforturile de a se conforma noilor
reglementări ar trebui să fie deja în curs de desfășurare. Totuși, acest lucru nu se întâmplă în cazul multor
companii. Un studiu recent privind pregătirile pentru GDPR, de la PricewaterhouseCoopers, a constatat că
23% dintre respondenți nici măcar nu au început să ia măsuri pentru a se conforma cu GDPR. Doar 6% au
declarat că au terminat pregătirile și erau gata să opereze într-un mediu post-GDPR.
Deși 92% dintre respondenți au inclus conformarea cu normele GDPR pe lista priorităților până la sfârșitul
anului, este important de reținut că aceasta nu este doar o problemă de securitate sau IT. Din nefericire,
mulți lideri de departamente continuă să considere respectarea GDPR ca fiind complet în afara domeniului
lor de competență.
Cu toate acestea, în special echipele de marketing trebuie să recunoască schimbările serioase care vor intra
în vigoare anul viitor, dacă vor ca strategiile lor de engagement a clienților în 2018 să aibă succes și, în multe
cazuri, dacă vor fie în legalitate atunci când își desfășoară campaniile de marketing.
Engagement-ul bazat pe date a devenit o piatră de temelie a marketingului modern. Conform studiului din
ianuarie 2017 al grupului Winterberry, datele despre clienți sunt „critice” pentru strategiile de marketing
ale aproximativ 80% dintre organizațiile din întreaga lume. GDPR va reconfigura în totalitate ceea ce se
consideră a fi acceptabil pentru utilizarea și gestionarea datelor consumatorilor. Dacă aceste linii directoare
nu sunt luate în considerare acum, multe echipe de marketing ar putea avea nevoie să își schimbe planurile
pentru 2018.§
Luând în considerare că încălcările GDPR pot fi pedepsite cu până la 4% din cifra de afaceri anuală globală a
unei companii sau 20 de milioane de euro, putem presupune cu certitudine că până și codașii se vor da pe
brazdă în odată ce amenzile usturătoare încep să fie aplicate.
Vor fi multe schimbări care vor apărea pe masa companiilor odată ce GDPR intră în vigoare, dar anumite
dispoziții vor afecta cel mai mult departamentele de marketing. 
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Manager Express este o platformă online dedicată managerilor şi
antreprenorilor, dezvoltării lor, activităţii lor curente, intereselor lor. Dacă
sunteţi antreprenori, conduceţi o companie, o fabrică sau doar o echipă
de specialişti, folosiţi-vă de Manager Express ori de câte ori vă frământă o
întrebare, căutaţi o soluţie la o problemă, o sursă de inspiraţie sau vreţi,
pur şi simplu, să împărtăşiţi şi altora experienţa voastră!
Urmareste-ne pe www.managerexpress.ro si aboneaza-te la newsletterul
nostru pentru cele mai noi și interesante articole de business.
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