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Meet the Professionals | Alina Arsene, director juridic în cadrul Grupului
Interbrands Orbico: Experiența practica e cel mai dur profesor, pentru ca mai întâi
îți da testul și apoi îți spune care este lecția. Pentru mine, este extrem de important
sa nu ma opresc din a ma motiva și din a îmi stabili noi obiective și orizonturi de
urmat. A fi informat și a urmari noile direcții și tendințe din profesie, într-un
ecosistem de business aflat într-o continua transformare, cu apetit accelerat pentru
digitalizare, sunt plusuri care te mențin competitiv pe piața

Profesioniști pe care astazi îi întâlnim în linia întâi a consultanței juridice au în spate experiențe complexe,
care pot reprezenta adevarate lecții pentru cei care doresc sa activeze în acest sector. Absolvirea unui
Facultați de Drept nu este egala cu succesul.Pentru a putea construi o cariera solida este nevoie de
perseverența și de foarte multa munca împletita cu o pregatire continua. Alina Arsene, director juridic în
cadrul Grupului Interbrands Orbico, și-a început parcursul profesional în 2006, imediat ce a absolvit
Facultatea de Drept din cadrul Universitații din București.Primul loc de munca a fost la EOS KSI Romania,
o companie multinaționala specializata în colectarea de creanțe.
Acum privește cu detașare în spate și zâmbește, dar la vremea respectiva, ca tânara absolventa, a trait un amalgam
de sentimente, pe care poate ca foarte mulți le-au experimentat. „Acum zâmbesc, dar atunci, dupa absolvire, m-am
trezit la realitatea pura: fara loc de munca, fara locuința, fara bani pentru chirie, fara experiența, fara niciun fel de
palmares profesional – doar celebrul nume al Universitații și unele proiecte de voluntariat – toate acestea, în
mijlocul unui București solicitant, în care majoritatea companiilor cauta candidați cu experiența relevanta sau cu
„ceva” experiența. Îmi amintesc cum, de câteva ori, am fost chemata la interviuri pentru roluri pentru care
respectivele companii nu cereau experiența profesionala, și totuși, prima întrebare pusa de interlocutor, dupa
prezentare, era: „spune-mi puțin despre experiența ta profesionala sau despre rolul tau actual din (…)””, povestește
Alina.
Recunoaște ca au fost momente în care și-a dorit sa renunțe și sa se întoarca în locul de baștina, în județul Argeș,
acolo unde sa mai stea un an și sa învețe pentru examenul de magistratura. S-a gândit ca astfel poate deveni într-o
buna zi procuror, deoarece, dupa toate interviurile „ratate” din cauza lipsei de experiența, concluzia sa umila era ca
„numai la studiu sunt buna”. Dar nu a renunțat!
„La departamentul de colectare de creanțe am fost angajata pe o poziție de junior, și, chiar daca am lucrat atât la
Call Center, cât și în calitate de consilier juridic, mi-a placut mai mult activitatea de ofițer de colectare, fiind mai
dinamica și diversa, dar și pentru ca am avut ocazia de a întâlni, înțelege și ajuta oameni extrem de diferiți, cu
diverse nevoi și provocari, cu nivel de educație sau mediu social variat”, își amintește Alina.
A continuat sa munceasca și nu a uitat niciun moment de marea sa dorința, aceea de a pune în practica cunoștințele
juridice asimilate în timpul facultații și de a face un pas în fața în cariera sa. Iar aceasta oportunitate nu a întârziat
sa apara, fiindu-i oferita de Interbrands, în anul 2008.
„Cred cu tarie ca oamenii nu se întâlnesc din întâmplare. Credința mea este ca li se ofera șansa de a se cunoaște
pentru a construi împreuna lucruri uimitoare! La fel a fost cu mine și Interbrands. De la data angajarii mele în
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aceasta companie, m-am aflat într-un proces continuu de învațare și aprofundare, m-am reformat și m-am
dezvoltat, atât din punct de vedere personal, cât și profesional, țintind catre o mai buna versiune a mea, cu fiecare
experiența, greșeala, învațatura trasa, și dorind mereu sa las în urma o moștenire. În 2012 am preluat rolul
managerial al departamentului juridic din Interbrands iar, de curând, din decembrie 2021, m-am alaturat echipei
juridice a Grupului Orbico pentru a conduce zona juridica de drept comercial dedicata proiectelor de dezvoltare a
business-ului la nivelul Grupului,și astfel am intrat într-o noua epoca de formare și dezvoltare profesionala”,
subliniaza juristul.

Intra pe portalul de Concurența pentru a-i cunoaște pe avocații cu o practica relevanta în acest
a vedea în ce proiecte au fost implicați

Dezvoltarea personala, un factor cheie în atingerea succesului
Pentru Alina Arsene, dezvoltarea personala este un factor cheie în atingerea succesului și obținerea de rezultate
bune. „Sunt extrem de fericita ca eu, ca parte a echipei Interbrands, am avut șansa și privilegiul de a continua sa ma
formez în toate domeniile muncii mele. Am continuat sa ma pregatesc, sa învaț și sa fiu mereu la curent,
participând la o serie de programe intensive și sesiuni de pregatire, mai ales în domeniul dreptului concurenței si
managementul afacerilor, ale dreptului comercial și societar, ; dupa parerea mea, stapanirea acestor domenii este
esențiala pentru un comportament sanatos în afaceri si totodata, asigura un nivel ridicat de protejare a intereselor
companiei. Pentru mine, este extrem de important sa nu ma opresc din a ma motiva și din a îmi stabili noi obiective
și orizonturi de urmat. A fi informat și a urmari noile direcții și tendințe din profesie intr-un ecosistem de business
aflat intr-o continua dinamica a transformarii cu apetit crescut pentru digitalizare, sunt plusuri care te mențin
competitiv pe piața”, puncteaza directorul juridic din cadrul Grupului Interbrands Orbico.
Domeniul de lucru în care activeaza Alina este extrem de dinamic și în continua schimbare, de aceea considera ca
fiecare provocare, oricat de dificila, este o oportunitate de învațare, iar experiența acumulata din fiecare situație de
acest fel este neprețuita.
„Pentru mine, tranzactiile si negocierile de tip M&A in care am participat, au fost extrem de formatoare din punct
de vedere profesional si mi-au pus in valoare potentialul de avocat de business. Ma refer la tranzactiile prin care
Interbrands achiziționat compania Wella Romania de la Procter & Gamble, urmata de achizita companiei de
distributie Europharm Holding de la Grupul GSK si nu in ultimul rand, tranzacția prin care Interbrands a fost, la
rândul sau achiziționata de Grupul Orbico. Astfel, in ultimii 10 ani am navigat intre industria FMCG, piata
produselor cosmetice profesionale si distributia de medicamente”, afirma interlocutoarea BizLawyer.
„Daca ar fi sa menționez acum și câteva dintre realizarile și apogeele carierei mele, care ma fac sa fiu mulțumita de
mine profesional, unul dintre acestea ar fi, fara nici un dubiu, premiul pe care l-am primit în 2018 la Lady Lawyer
Gala – Cel mai bun director juridic dintr-o companie privata”, precizeaza expertul.

O alegere asumata

Alegerea Alinei de a se pregati în domeniul juridic nu a fost întâmplatoare. Tânara subliniaza faptul ca juridicul este mai m
un domeniu, este un status quo, este realitatea care ne înconjoara, iar ea și-a dat seama de acest lucru de foarte devreme. „A
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înțelege modul în care funcționeaza lumea în jurul tau te face sa obții imediat un înalt nivel de confort, nu în sensul de a de
obsedat de control - paranoic, ci în sensul de a fi curajos. Cu alte cuvinte, cu cât ești mai experimentat și înțelegi rapid ima
ansamblu, cu atât reușești sa îți depașești limitele, sa iei decizii îndraznețe. Cred ca acesta este și motivul pentru care am ale
s-a potrivit dorinței mele de a oferi ceva înapoi societații, respectiv sa ajut oamenii sa „vada” și ei cum vede un jurist aceasta
sa se simta ghidați în plan profesional și personal, în drumul lor. Este foarte adevarat și ca experiența practica e cel mai dur
pentru ca mai întâi îți da testul și apoi îți spune care este lecția. Este însa și cel mai eficient în atingerea obiectivului pentru
dorește sa își ia învațamintele pentru mai departe ”, susține Alina.

Decizia de a se alatura Interbrands a fost una ușor de luat, deoarece rolul și atribuțiile raspundeau nevoii sale de dezvol
profesionala, dar, în principal se datoreaza „chimiei” pe care a avut-o cu oamenii din Interbrands înca din primele zile de cu
„Iar astazi, dupa mai bine de zece ani petrecuți alaturi de ei, pot spune ca sunt onorata ca am avut șansa sa pașesc în cariera
oameni atât de frumoși!”, puncteaza Alina.

Responsabilitați și obiective
În calitate de Consilier General și leader al departamentului juridic, rolul Alinei Arsene este sa se asigure de
protejarea intereselor companiei și de conformitatea activitaților desfașurate de societate.
„Cum facem asta? Punând pasiune în munca noastra, înțelegând rapid nevoia, dar și riscurile și oferind soluții
orientate asupra business-ului. Nu complicam lucrurile în mod inutil, iar aceasta abordare pe lânga faptul ca este
foarte apreciata de colegi, s-a dovedit a fi și foarte eficienta. De aceea consider ca un departament juridic in-house
poate fi, cel mult, ajutat cu asistența juridica externa, însa niciodata înlocuit. Noi, ca departament juridic suntem
alaturi de organizație, ne comportam ca un „partener de afaceri” și acordam fara ezitare sfaturi pro-active de la
nivel de top management la nivel de șef de depozit. Acoperim o varietate de nevoi atât pe linie de conformitate,
cum ar fi cele de guvernanța corporativa, drept societar, etica și integritate, dar mai ales cele venite din business:
comercial, antitrust, distribuție, reglementare, achiziții, relații de munca și alte chestiuni juridice aferente activitații
comerciale de zi cu zi. Suntem practic, veriga în procesul decizional”, explica juristul.
În, plus, Alina Arsene este responsabila de definirea și menținerea unei echipe juridice motivate și eficiente, de
identificarea de noi talente și maximizarea potențialului fiecarui membru al echipei. Totodata, se ocupa ca echipa
sa beneficieze de cursuri și training-uri menite sa susțina o pregatire permanenta și pasul cu schimbarile legislative
și cu impact asupra business-ului, tot mai numeroase.
„Pentru mine, stabilitatea și angajamentul echipei sunt foarte importante. Dupa parerea mea, comunicarea clara și
transparenta este principalul ingredient pentru o echipa unita și de succes. Sunt bucuroasa și în aceleași timp,
onorata, sa am privilegiul unei echipe cu un grad ridicat de responsabilitate și asumare profesionala. Aș menționa
ca pentru noi, ca și companie, și pentru departamentul juridic, asigurarea succesiunii este extrem de importanta și
reprezinta un obiectiv de sine statator”, completeaza directorul juridic din cadrul Grupului Interbrands Orbico,
intervievat de BizLawyer.
Importanța echipei juridice în activitatea Grupului este majora, în condițiile în care atat activitatea si provocarile de
zi cu zi, cat si toate noile proiecte și relațiile de afaceri ale companiei sunt filtrate prin acest departament. „Desigur,
ne straduim sa fim flexibili și sa ajutam toate departamentele, respectând termenele limita pe care colegii noștri le
„vâneaza”, dar, adesea, timpul ne preseaza, deoarece sectorul FMCG este foarte dinamic și nu de puține ori trebuie
sa prioritizam cele mai urgente sarcini și proiecte. Fuziunea companiei noastre este unul dintre cele mai importante
proiecte pe care îl gestionam chiar în acest moment prin continuarea fazei de implementare”, precizeaza Alina.
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Echipa juridica include în acest moment cinci oameni, fiecare dintre ei fiind specializați în diverse domenii de
activitate. Împreuna se ocupa de protejarea operațiunilor întregii organizații, de la domeniul corporativ, la cel
comercial, de drept al muncii, reglementare, etica și integritate.
„Daca ar fi sa rezum, Departamentul Juridic este cu precadere concentrat sa raspunda nevoilor clienților interni din
cadrul companiei și sa participe în mod activ la eficientizarea proceselor si proiectelor interne, la finalul zilei,
scopul fiind acela de a ne face viața mai ușoara. Un exemplu graitor de astfel de proiect intern este managementul
electronic al contractelor – prin acces prietenos la o baza de date unica integrata, alaturi de un flux transparent și
clar de semnare. Activitatea de distribuție este foarte dinamica și necesita reacții prompte, decizii rapide și un înalt
nivel de flexibilitate; în ceea ce privește acoperirea logistica pe care o are compania noastra, la nivel național,
exista mai mult de o suta de puncte de lucru la nivel național, fiecare necesitând anumite contracte pentru derularea
activitații în locații, dar și o serie de autorizații de funcționare. Echipa juridica interna este prezenta și asigura
îndrumare juridica atât în domeniul vânzarilor /comercial, de dreptul muncii, cât și în proiectele de logistica, al
relației cu autoritațile publice și de reglementare. Având în vedere creșterea constanta și proiectele permanente și
viitoare de dezvoltare a activitații, aș putea spune ca nu sunt niciodata suficienți avocați interni pentru a îndeplini
toate nevoile afacerii. Așa cum o femeie nu are niciodata suficienți pantofi sau genți! Departamentul nostru juridic
continua sa își îndeplineasca toate sarcinile în condiții de pandemie globala, și, fara a ține seama de dificultațile pe
care le întâmpinam, nu doar noi, ci și toți oamenii din domeniul nostru, suntem cu adevarat conștienți de
responsabilitatea pe care o avem, deoarece noi suntem legatura dintre departamente și conducere.. Apreciem
eforturile depuse de fiecare dintre colegii noștri din departament, deoarece rar avem șansa de a lucra de acasa și
știm ca toți colegii noștri ne apreciaza munca și ne susțin. Pentru mine si echipa mea, pandemia COVID 19 a
reliefat mai mult ca niciodata importanta unui departament juridic in house, pozitionarea strategica a rolului
consilierului juridic intern in cadrul organizatie plecand de la proiectele de anvergura, cu grad de dificulate ridicat
pana la activitatea de zi cu zi, ceea si a adus cu sine o crestere a gradului de incredere din partea Board-ului,
proaspat numit in functie. În cadrul companiei noastre, oamenii sunt valoarea de top, iar sanatatea și siguranța lor
sunt una dintre principalele noastre prioritați”, detaliaza juristul.

Opiniile unor profesioniști care ocupa poziții de top în
departamentele juridice ale unor companii
importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmarește temele dezvoltate de avocați sau membri
ai
comunitații In-houseLegal și propune
subiecte.

Fuziunea, prioritatea zero
Prioritatea zero a echipei Alinei Arsene pentru anul 2021 a fost fuziunea, care a reprezentat o provocare pentru
întreaga organizație. De fapt, grupul Orbico are patru entitați pe piața româneasca: Interbrands, Professional
Brands, Orbico fmcg și Orbico Beauty, care și-au unit forțele și au fuzionat la data de 1 octombrie 2021 sub o
singura companie-umbrela, Interbrands Marketing & Distribution. În perioada care urmeaza, denumirea companiei
va fi schimbata, noul nume fiind Interbrands-Orbico.
Chiar daca fuziunea legala a avut loc, iar fuziunea tehnica a intrat în vigoare, toți oamenii fiind transferați cu
succes, proiectul se afla înca în faza de implementare, deoarece a fost nevoie ca sistemele de raportare sa se
integreze între ele, sa se creeze noi automatizari, sa se dezvolte noi instrumente de lucru, sa se restabileasca rolurile
și responsabilitațile, sa se defineasca noile roluri.
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„Iar toate acestea, în timp ce activitatea a trebuit sa continue și „motorul” a trebuit sa se învârta, fara perturbarea
semnificativa a business-ului sau chiar fara întreruperi de lucru. Pentru departamentul juridic, provocarea este chiar
mai mare, deoarece companiile absorbite (Orbico, Orbico Beauty și Professional Brands) nu au adus cu ele niciun
avocat sau consilier juridic și a trebuit sa ne ocupam și sa acoperim toate nevoile juridice legate de activitatea de zi
cu zi din cele patru companii, cu departamentul juridic existent în cadrul Interbrands. De aici s-a nascut nevoia
definirii și implementarii unui ghid de bune practici în sectorul de conformitate în linie cu strategia de la nivel
central, dar ancorat în realitațile și cadrul juridic existent la nivel local”, arata juristul.
Alina se declara mulțumita de faptul ca toți colegii sai din Departamentul de vânzari și Brand Managerii se
straduiesc ca întotdeauna sa raspunda mai întâi nevoilor clienților companiei, astfel ca foarte rar echipa juridica are
de soluționat cazuri cu privire la problemele întâmpinate de clienți dupa achiziționarea produselor. „În cadrul
companiei noastre, punem accent pe o buna comunicare dintre noi, deoarece cea mai buna soluție la o problema
este de a avea în primul rând o buna înțelegere din partea tuturor parților implicate. Apoi, este ușor sa gasești un
consens între cele doua parți”, mai spune interlocutoarea BizLawyer.
Referindu-se la principalele momente ale anului 2021, Alina subliniaza faptul ca, deși ne aflam înca sub restricțiile
impuse de pandemia COVID-19, daca comparam anul acesta cu anul trecut, vedem un pas uriaș pe care l-a facut
Omenirea în lupta cu aceasta boala, respectiv crearea vaccinului și imunizarea de masa. „Astfel, a devenit posibila
ridicarea restricțiilor, chiar daca și numai parțial, iar oamenilor li s-a dat o șansa de a calatori, a se revedea, de a se
apropia și de a-și relua activitațile obișnuite. Afacerile au învațat sa supraviețuiasca și sa se adapteze la noul
normal. Daca ar fi sa vorbim despre un eveniment pe care eu îl consider semnificativ pentru compania noastra,
într-un cuvânt, acela este fuziunea și faptul ca am reușit integrarea a patru companii sub una singura în ciuda
dificultaților generate de pandemie”, detaliaza expertul.

Colaborarile cu firmele de avocatura
În ultimii ani, Alina și cu echipa sa, pâna la un anumit nivel de senioritate, s-au implicat în proiecte de tip M&A
precum tranzacția prin care Interbrands achiziționat compania Wella Romania de la Procter & Gamble, urmata de
achizita companiei de distributie Europharm Holding de la Grupul GSK, apoi tranzacția prin care Interbrands a
fost, la rândul sau achiziționata de Grupul Orbico, vânzarea companiei Europharm catre un antreprenor român din
farma, iar, de curând fuzionarea tuturor companiilor din România ale Grupului Orbico.
Avocații de la Țuca Zbârcea & Asociații au ajutat echipa de juriști sa duca la bun sfârșit, cu succes, aceste
proiecte, inclusiv pe partea de drept concurențial, pentru a obține aprobarile relevante de la Consiliul Concurenței.
Colaborarea cu avocatii Țuca Zbârcea & Asociații s-a derulat într-o perioada lunga de timp și de fiecare data
profesioniștii interni se bazeaza pe competența și expertiza acestora de a transforma planurile în realitate, în
maniera eficienta.
Alegerea avocaților externi depinde foarte mult de natura și complexitatea proiectului. Conteaza daca proiectul este
M&A, due-dilligence asupra contractelor comerciale, tranzacție imobiliara, Banking sau litigiu. Este, de asemenea,
important pentru Grup sa examineze reputația firmei de avocatura pe piața, istoricul cu respectiva firma și
aprecierea asupra modului în care avocatii externi înțeleg compania și business-ul.
Oferta financiara ramâne întotdeauna un factor cheie în cadrul alegerii finale, însa dincolo de acesta, juriștii sunt
interesați ca prin suportul oferit sa valorifice la maximum respectivul proiect. În cele din urma, ei vor masura
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eficiența colaborarii cu avocații externi prin: timpul de raspuns, soluțiile oferite și/sau alternativele, riscurile
identificate, economia de costuri.

Problemele generate de GDPR
Totodata, în afara de fuziune, unul dintre obiectivele pentru anul 2021, a fost sa începerea dezvoltarii capabilitaților
interne puternice pentru chestiunile privind GDPR, deoarece aceasta ramura a fost susținuta în maniera hibrida –
avocați exteni și specialistii juridici al Grupului.
„Cred ca mai este mult de facut cu privire la GDPR, deoarece acest subiect ramâne unul sofisticat și neînțeles de
majoritatea colegilor din alte departamente, iar principalul meu obiectiv este de a face mai ușoara implementarea sa
post fuziune. În prezent, odata cu fuziunea, proiectul a fost reactivat și o resursa este alocata pentru aspectele care
țin de protecția datelor cu caracter personal. Obiectivele stabilite de strategia Grupului sunt, de asemenea, o
prioritate pentru mine și echipa mea, iar aici merita menționat proiectul privind dezvoltarea platformei B2B,
proiect care a avut și are în continuare alocate importante resurse financiare și umane. La nivel local, în România,
proiectul a fost coordonat de o echipa multifuncționala: e-commerce & digital marketing – vânzari - financiar –
legal – resurse umane – logistica, care a reunit profesioniști experimentați în domeniul lor, fiind, totodata, o ocazie
extraordinara de a învața foarte multe lucruri noi unii de la ceilalți. Evident ca lumea se îndreapta catre digitalizarea
globala, care va ajunge, inevitabil, și în sectorul nostru. Compania noastra face parte dintr-un Grup care are afaceri
în desfașurare în 20 de țari și noi toți urmam strategia Grupului. În unele țari, inclusiv în țara noastra, exista deja un
proces de digitalizare, dezvoltarea unor platforme B2B și B2C, iar unele proiecte vor fi lansate în curând. Sunt
sigura ca un proces similar de digitalizare va ajunge în scurt timp și în departamentul nostru și apoi voi putea sa va
dezvalui mai multe”, completeaza Alina Arsene.

Intra pe platforma Dispute.Resolution.Center

► Cât costa un arbitraj comercial. Taxe, cheltuieli administrative, volum de munca și onorarii platite avocațil
► INTERVIU | Media tarifelor orare pentru firmele românesti
se situeaza între 100 si 250 de euro/ora. Avocatii
renumiti în domeniu pot ajunge sa perceapa si o rata de 1.000 euro/ora

Deschidere pentru noi oportunitați de business
În activitatea de zi cu zi, cel mai mare volum de munca a fost observat, în special în zona de conformitate și
guvernanța corporatista – mai ales din cauza fuziunii.
„Amplitudinea companiilor reunite ne-a copleșit pe toți și toți am depus eforturi mari în cadrul tuturor
departamentelor pentru a ramâne concentrați pe ceea ce era esențial, pentru a reduce riscurile sau pentru a le
diminua, menținând în același timp un standard înalt de profesionalism și performanța. Pentru noi, departamentul
juridic, a fi direct implicați în fuziune a creat o presiune în plus, pentru ca a trebuit sa fim aproape de fiecare
departament și sa raspundem fiecarei provocari. A fost foarte dificil, dar nu imposibil! Sunt convinsa ca a fost
posibil numai datorita unor oameni maturi, asumați profesional și bine „echipați” atât emoțional, cât și
profesional”, precizeaza juristul.
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Profesionistul Orbico amintește faptul ca firma este întotdeauna deschisa la noi oportunitați și orizonturi, iar unul
dintre avantajele organizației cele mai puternice este ca se poate schimba și ca nu îi este teama de schimbare.
„Suntem întotdeauna deschiși la extinderea portofoliului nostru și la implicarea în noi proiecte. La nivel de Grup,
pot spune cu siguranța ca pași similari vor fi facuți în diverse țari, iar, cu privire la activitațile din România,
presupun ca, dupa perioada de tranziție a fuziunii, vom privi și noi în aceasta direcție, iar Departamentul Juridic va
trebui sa se familiarizeze cu noutațile din domeniu”, a conchis Alina Arsene.

Intra pe LadyLawyer.ro și afla mai multe despre activitatea,

preocuparile și proiectele doamnelor avocat din cele mai importante

firme de pe piața

locala
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