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Bondoc și Asociații – diversitate a portofoliului și proiecte provocatoare în sectorul
Energiei & Resurselor Naturale

Avocații din practica de Energie & Resurse Naturale a firmei Bondoc & Asociații au fost implicați anul
acesta în numeroase proiecte, unele cu componenta multi-jurisdicționala, atât în zona energiei ca atare, cât
și a resurselor naturale, inclusiv minerit. Asistența a fost diversificata, iar sectorul are potențial și va genera
oportunitați importante în viitor. În acest context, coordonatorii firmei își propun o dezvoltare
suplimentara a departamentului, în 2019.
“Diversitatea portofoliului – atât ca sub-sectoare de industrie, cât și ca tipuri de asistența juridica – ramâne un
obiectiv pe care dorim sa îl marcam ca îndeplinit și la sfârșitul anului 2019. În plus, dorim sa continuam sa
integram viziunea multidisciplinara atât în proiecte convenționale în care acest lucru a fost necesar și pâna acum,
cât și în proiecte în care implicarea unor arii de practica distincte a devenit necesara mai recent. Din acest punct de
vedere, raspândirea digitalizarii în infrastructura energetica genereaza proiecte interesante în care ne implicam
într-o maniera multidisciplinara. Credem ca o viziune holistica și pragmatica, centrata pe buna înțelegere a
contextului legislativ și economic, ramâne o necesitate în piața și sta la baza succesului unei firme de avocatura”, a
declarat pentru BizLawyer Lucian Bondoc, Partener Coordonator Bondoc & Asociații.

Ce tipuri de mandate i-au ținut ocupați pe avocați
Pe parcursul anului 2018, mandatele aferente practicii Energie & Resurse Naturale au avut o prezența constanta și
semnificativa în portofoliul Bondoc & Asociații. Avocații au fost implicați atât în proiecte din zona energiei, cât și
din cea a resurselor naturale, inclusiv din minerit. ”Diversitatea asistenței a fost mare, de la asistența pentru
structurarea unor proiecte, la operațiuni de M&A și vânzare de active, la finanțari, aspecte de concurența,
proceduri administrative de obținere a licențelor, aspecte de reglementare ținând de funcționarea piețelor, pâna la
aspecte contractuale și dispute, insolvențe, restructurari. Piața de energie ramâne însa una cu mai mult potențial și
piedicile care stau în calea concretizarii multor proiecte nu sunt înca înlaturate. Proiecte publice importante au
continuat sa stagneze. Din acest punct de vedere, dimensiunile pieței sunt înca sub posibilitați, deși interesul
investițional ramâne pronunțat”, subliniaza Monica Iancu, Partener Bondoc & Asociații.
Analizele privind activitatea firmei indica faptul ca anul în curs a fost unul bun și echilibrat atât ca problematici
abordate, cât și ca subdomenii. În zona de electricitate (inclusiv cogenerare), au fost predominante mandatele
referitoare la aspecte de reglementare, licențiere, contractuale și de funcționare a piețelor. Aceasta a inclus și zona
de regenerabile unde se manifesta și interes pentru restructurari importante de portofolii și chiar proiecte de M&A.
În segmentul de oil & gas a fost mai pregnant apetitul pentru tranzacții de tip M&A, casa de avocatura fiind
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implicata în asistența pe astfel de proiecte.
“Exploatarea resurselor naturale este foarte bine reprezentata în portofoliul nostru și genereaza o sfera larga de
problematici în multe dintre practicile relevante ale firmei. Este, credem, și un domeniu care va genera oportunitați
importante în viitor. Și în aceasta zona am fost implicați în proiecte de tip M&A. Proiecte interesante vor fi
stimulate și de apariția Legii nr. 256/2018 privind unele masuri necesare pentru implementarea operațiunilor
petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere off-shore. În acest sens, suntem
implicați în proiecte cu relevanța majora pentru dimensiunile pieței (inclusiv importante intenții de finanțare)”,
puncteaza Cosmin Stavaru, Partener Bondoc & Asociații.
Cele mai sensibile probleme ale industriei
Printre cele mai sensibile aspecte ale acestui domeniu, avocații au identificat în primul rând problematica de drept
public, generata de relația dintre operatori și investitori, pe de o parte, și autoritațile publice (Ministerul Energiei,
ANRE, ANRM), pe de alta parte. Relația dintre cele doua parți prezinta puncte sensibile, care pot duce la amânari,
întârzieri, necorelari și chiar situații litigioase. De asemenea, regimul juridic al zonei de regulatory este dens și
dificil de corelat și de aplicat în mod unitar.
“Având în vedere provocarile cu care se confrunta din ce în ce mai mult investitorii și operatorii – de unde si
nevoia unei asistențe juridice solide și proactive – este necesar ca și la nivelul sectorului public autoritațile sa
promoveze o activitate, de natura sa nu creeze obstacole suplimentare sau artificiale mediului privat. Dincolo de
complexitatea zonei de regulatory, o problema recurenta a fost și este cea a instabilitații și, mai ales, a lipsei de
predictibilitate legislativa, care a afectat cu precadere sectorul regenerabilelor, dar și proiectele off-shore de oil &
gas, în legatura cu care abia de curând Legea nr. 256/2018 a adus mai multa claritate. Desigur, fiind un domeniu
sensibil din punct de vedere strategic și direct conectat la evoluțiile tehnologice, nimeni nu se așteapta ca legislația
sa nu se schimbe, dar modul în care adeseori acest lucru se întâmpla poate fi derutant pentru actorii economici din
piața”, detaliaza Cosmin Stavaru.

Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

Clienți și proiecte
“Zona resurselor naturale este foarte activa în portofoliul nostru prin clienții pe care îi asistam în legatura cu
perimetre relevante pentru extracția de aur și alte minereuri. Sunt proiecte provocatoare în zona de reglementare și
de interacțiune cu autoritațile publice; ele ridica aspecte sensibile în multiple alte zone, inclusiv aspecte de
proprietate imobiliara, drept administrativ, aspecte contractuale, relații de munca”, subliniaza Lucian Bondoc.
Avocatul amintește faptul ca profilul clienților difera în funcție de segmentul pieței pe care opereaza. ”În general,
vorbim de companii de dimensiuni medii și mari, foarte dinamice, cu strategii de dezvoltare importante în
implementarea carora investesc resurse esențiale. Observam, de asemenea, preocuparea sau, dupa caz, angajarea în
proiecte legate de digitalizarea economiei, inclusiv a industriei energetice”, completeaza Partenerul Bondoc &
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Asociații.
Pe parcursul anului, echipa s-a implicat într-un numar însemnat de proiecte care țin de practica de Energie &
Resurse Naturale. Dintre acestea putem nominaliza asistența pentru proiectul privind construcția și operarea unei
capacitați de producere de energie electrica și termica în cogenerare pentru alimentarea unei fabrici de etanol.
Proiectul este extrem de complex, iar Bondoc & Asociații asista clientul în toate aspectele legate de construcția și
viitoarea operare atât a capacitații electrice, cât și a fabricii de etanol.
Echipa a oferit asistența unuia dintre cei mai mari operatori pe piața de furnizare și distribuție de gaze naturale și
electricitate în legatura cu achiziția unui alt operator de furnizare și distribuție de gaze naturale.
De asemenea, avocații au oferit asistența cu privire la intenția de transfer a participației într-unul dintre jucatorii
majori pe piața de combustibili; acorda asistența unui grup internațional în legatura cu intenția de vânzare a unei
societați care deține și opereaza un portofoliu de microhidrocentrale; dar și unei companii miniere în legatura cu
proiectul de exploatare a aurului în Transilvania.
Lista proiectelor include și asistența acordata unei alte companii miniere în legatura cu un joint-venture cu un
operator din Romania pentru explorarea și exploatarea unui zacamânt de cobalt și asistența acordata unui furnizor
important cu privire la insolvența Elcen, inclusiv pe aspecte derivate din legislația energiei.
Totodata, trebuie amintita asistența cu privire la intenția de transfer a participației în companii lider de piața în
domeniul distribuției și transportului de combustibili și în restructurarea unor relații contractuale esențiale ale
grupului. În plus, Bondoc & Asociații a asigurat reprezentarea unui client în instanța într-un litigiu complex,
izvorât din contracte de furnizare și distribuție de energie electrica, în contextul liberalizarii pieței energetice.
“Mai multe dintre proiectele noastre au componenta multi-jurisdicționala”, a mai spus Lucian Bondoc.

Modificari legislative cu impact în Energie
Jucatorii din sectorul energetic trebuie sa țina cont de impactul pe care reglementarile din aceasta industrie îl vor
avea asupra activitații pe care o deruleaza. Acest impact este în general unul mai mare decât în alte industrii mai
puțin reglementate. În acest sens, profesioniștii Bondoc & Asociații amintesc faptul ca exista modificari
importante, începând cu Legea nr. 256/2018 privind unele masuri necesare pentru implementarea operațiunilor
petroliere de catre titularii de acorduri petroliere, referitoare la perimetre petroliere off-shore.
”Este interesant ca legea consacra termenul de interes public major, definindu-l ca fiind acel interes care implica
garantarea și respectarea de catre instituțiile, autoritațile publice, precum și persoanele juridice beneficiare ale
acordurilor petroliere off-shore a drepturilor, libertaților și intereselor legitime ale cetațenilor, recunoscute de
Constituție, legislația interna și tratatele internaționale la care România este parte, precum și îndeplinirea
atribuțiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienței, eficacitații și economicitații cheltuirii resurselor. E o
reflectare a intenției de a angaja toate parțile interesate într-un acord petrolier, în efortul de protejare a valorilor,
inclusiv constituționale”, detaliaza Monica Iancu.
„În plus, sunt și alte schimbari care sunt de așteptat sa contribuie la redefinirea strategiilor jucatorilor pe diferite
segmente de piața (inclusiv reglementarea prosumatorului, obligațiile referitoare la asigurarea contoarelor
inteligente, încercari noi de ajustare a piețelor spot / bilaterale de tranzacționare de energie electrica, o ușoara
îmbunatațire a regimului certificatelor verzi, etc). De asemenea, alte teme, mandate, oportunitați și riscuri ar putea
rezulta din modificari ale legislației, alta decât cea specifica domeniului energiei electrice (inclusiv aspecte
fiscale)”, adauga Monica Iancu.
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