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Cum acționeaza avocații Schoenherr în mandatele de Concurența. Georgiana
Badescu, Partener: Avem beneficiul unui know-how extraordinar la nivel european
și regional, pe care îl fructificam deplin în interesul clienților. Echipa e orientata în
permanența spre învațare și perfecționare

Echipa de concurența din cadrul biroului local al firmei Schoenherr a obținut rezultate remarcabile în
ultimii ani, atât pe linia asistenței în anchetele sectoriale și investigațiile derulate de Consiliul Concurenței,
cât și în privința asistarii companiilor în procesul de autorizare a concentrarilor economice. Consultanța în
proiecte de conformare reprezinta un pilon important al activitații, iar în proiectele de ajutor de stat
serviciile oferite acopera de la analize de compatibilitate a unei masuri cu legislația în vigoare, pâna la
asistența în investigații ale Comisiei Europene, în astfel de cazuri avocații din București colaborând cu
colegii specializați din birourile Schoenherr din Viena și Bruxelles.”Activam într-o arie de drept în care
înțelegerea industriei și business-ului fiecarui client sunt esențiale pentru a ne permite sa facem
recomandari adecvate. În acest context, echipa noastra este orientata în permanența spre învațare și
perfecționare”, a declarat Georgiana Badescu, Partener, coordonatoarea practicii de drept european și dreptul
concurenței în cadrul Schoenherr și Asociații SCA, într-un interviu acordat BizLawyer.
La începutul anului 2017, Georgiana Badescu a preluat coordonarea departamentului și, de atunci, echipa
specializata în Dreptul concurenței a crescut rapid. ”În prezent, avem o echipa de cinci avocați care acopera
exclusiv activitați de drept european și dreptul concurenței și suntem în cautarea unui nou coleg. În plus, avem și
beneficiul unui know-how extraordinar la nivel european și regional, pe care îl fructificam deplin în interesul
clienților noștri”, a nuanțat partenerul Schoenherr.
Georgiana Badescu spune ca o latura importanta a activitații este orientata spre a le acorda sprijin viitorilor
avocați în a înțelege aceasta arie de practica. În fiecare an, prin programele de vara ale firmei, este recrutat câte un
student care devine membru cu drepturi depline al echipei pe perioada internship-ului. ”Sunt foarte mândra ca
lucrul cu noi a influențat deciziile de continuare a studiilor în domeniul concurenței în cazul a doi dintre internii
noștri din ultimii doi ani, care studiaza acum specializari în dreptul concurenței la universitați de prestigiu din
Londra și Paris”, a aratat avocatul.
Firma acopera gama completa de servicii în materie de concurența, pentru un portofoliu de clienți care s-a
diversificat foarte mult în ultimii doi ani. ”Suntem practic prezenți, prin proiectele asistate, în majoritatea
industriilor cheie din România”, a adaugat coordonatoarea practicii.
Schoenherr și Asociații asista companii multinaționale și locale active în domenii precum servicii financiare,
asigurari, bunuri de larg consum, retail, farmaceutice, materiale de construcții, energie, IT&C, telecomunicații,
industria chimica, turism etc.
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Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

Principalele direcții urmarite în aceasta perioada de catre Consiliul Concurenței. Ce ar trebui sa știe firmele
Potrivit coordonatoarei practicii de drept european și dreptul concurenței din cadrul Schoenherr și Asociații,
asociațiile profesionale și membrii acestora continua sa suscite interesul autoritații de concurența, fiind analizate
cu predilecție schimburile de informații între concurenți, fie cu ocazia întâlnirilor de lucru, fie prin anumite
raportari statistice.
”Cred ca atât companiile, cât și reprezentanții asociațiilor ar trebui sa aiba în vedere o analiza a fluxurilor de lucru
tipice în cadrul fiecarei asociații, din perspectiva regulilor de concurența. Percepția mea este ca mare parte din
cartelurile sancționate în România de-a lungul timpului nu au avut la baza intenții reale de încalcare sau eludare a
regulilor, ci necunoașterea acestora”, a explicat Georgiana Badescu.
În opinia sa, orice asociație ar trebui sa implementeze o politica scrisa, care sa guverneze interacțiunile cu și între
companiile membre, de la delimitarea subiectelor de discuție permise și nepermise, având în vedere specificul
industriei, pâna la circularea în avans a unei agende a întâlnirilor, moderarea discuțiilor între membri pentru a evita
ajungerea într-o zona de risc, sau ținerea unor minute detaliate ale discuțiilor etc.
Totodata, avocatul avertizeaza ca vor fi întotdeauna de interes posibilele înțelegeri pe prețuri, fie între concurenți,
fie în relațiile verticale, de tip furnizare, precum și împarțirea de piața sau clientela.
O alta direcție relativ constanta a Consiliului Concurenței este atenția acordata asigurarii unui climat concurențial
în cadrul procedurilor de achiziție. Georgiana Badescu spune ca este important de semnalat ca inclusiv
comportamentul autoritații contractante poate fi sancționat de catre Consiliul Concurenței. Instituția a aplicat deja
o astfel de sancțiune chiar autoritații contractante în calitatea sa de „facilitator‟ al unui cartel între participanții la
licitații. ”Așadar, trebuie acordata atenție inclusiv instruirii angajaților companiei care sunt implicați în organizarea
de licitații, pentru a evita orice zona de risc. Trebuie menționat ca autoritatea de concurența poate investiga orice
tipuri de licitații, publice sau private. De asemenea, în masura în care ar fi nevoie de participarea la o licitație în
consorțiu cu unul sau mai mulți jucatori sau cu sprijinul unui subcontractant, o evaluare prealabila a riscurilor
concurențiale este obligatorie”, a nuanțat coordonatoarea practicii de concurența de la Schoenherr și Asociații.

Echipa Schoenherr, implicata în cele mai mari investigații aflate în derulare sau finalizate de Consiliul
Concurenței
Asistența în anchetele sectoriale și investigațiile derulate de Consiliul Concurenței are o pondere importanta în
volumul de activitate al echipei coordonate de Georgiana Badescu. În ultimii doi ani, avocații Schoenherr au fost
implicați în cele mai mari investigații aflate în derulare sau finalizate de Consiliul Concurenței.
”Ne putem mândri cu rezultate pozitive remarcabile, precum obținerea scutirii de amenda pentru companii pe care
le-am asistat, obținerea reducerii cuantumului unor amenzi, sau aplicarea de catre autoritatea de concurența în
premiera a unor masuri”, a aratat Georgiana Badescu.
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Un alt pilon important al activitații echipei de concurența a firmei Schoenherr este asistența în proiecte de
conformare.
Pe de o parte, avocații își asista clienții în legatura cu evaluarea diferitelor propuneri de diversificare a
business-ului, prin încheierea de parteneriate (e.g., distribuție, agenție, franciza) sau alte chestiuni cu implicații
concurențiale ce apar în activitatea lor curenta de afaceri. Pe de alta parte, sunt implicați în auditarea unor practici
trecute sau aflate în derulare, din perspectiva verificarii conformitații acestora cu regulile de concurența și a
necesitații actualizarii procedurilor interne de conformitate. Echipa coordonataa de Georgiana Badescu este
implicata și în pregatirea sau revizuirea/actualizarea politicilor de conformitate – conduri de conduita pentru
asociații, manuale antitrust și politici interne aferente diverselor fluxuri de lucru pentru companii – sau în
verificarea gradului de conformare și testarea reacțiilor angajaților, prin simularea unor inspecții (mock dawn raids
). De asemenea, definește pentru clienți programe personalizate de training pe aspecte de drept al concurenței, pe
care le implementeaza ca parte a masurilor de asigurare a conformarii.
”Cred ca este important de punctat aici Ghidul de Conformitate introdus anul trecut de Consiliul Concurenței. Cred
ca acest ghid este un punct de reper important, cu precadere pentru companiile mici și mijlocii care nu beneficiaza
de suportul curent al unui avocat specializat în concurența. Pentru a evita însa riscuri inutile, având în vedere
gradul ridicat de tehnicitate, aș recomanda chiar și acestor companii consultarea unui avocat specializat”, arata
partenerul Schoenherr.
În considerarea numarului ridicat de cazuri care au implicat și asociațiile, dar și a practicii autoritații care poate
suferi ajustari în timp, Consiliul Concurenței lucreaza la un ghid similar dedicat asociațiilor. ”Cred ca un astfel de
ghid va fi binevenit pentru a trasa un cadru de evaluare clar, inclusiv pentru autoritate”, a subliniat Georgiana
Badescu.

Intra pe www.in-houselegal.ro pentru
a vedea opiniile unor profesioniști care ocupa poziții de top
în
companii importante, urmarește temele dezvoltate de avocați sau membri
ai comunitații
in-house și propune
subiecte. Suntem alaturi de tine!

Practica solida în legatura cu autorizarea concentrarilor economice. Spectru larg de servicii în proiecte de
ajutor de stat
Biroul local Schoenherr are și una dintre cele mai active practici de pe piața în legatura cu asistarea companiilor
în procesul de autorizare a concentrarilor economice. Conform clasificarilor internaționale emise de MergerMarket
, firma de avocați a fost cotata pe prima poziție dupa numarul de astfel de proceduri asistate în anul 2018 în
România. ”Acest lucru se datoreaza faptului ca firma noastra are una dintre cele mai active echipe de fuziuni și
achiziții de pe piața locala și din regiune”, explica Georgiana Badescu.
În ultimul an, Schoenherr a acordat asistența în legatura cu procedurile de autorizare a concentrarilor economice
pe piețe precum cea a produselor farmaceutice, servicii financiare, vopseluri decorative, echipamente frigorifice
pentru sectoarele comercial și industrial, produse electronice, cosmetice etc. Totodata, a derulat analize complexe
cu privire la implicațiile în domeniul concurenței ale unor posibile tranzacții de fuziuni și achiziții în domenii
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precum asigurari, telecomunicații, banci etc.
Activitatea recenta include și o procedura de notificare a concentrarii economice derulate la Direcția Generala de
Concurența a Comisiei Europene (DG Comp), în urma careia Schoeherr a obținut autorizarea achiziției de catre
PHOENIX a Farmexim SA și Help Net Farma SA.
Nu în ultimul rând, trebuie amintit ca echipa coordonata de Georgiana Badescu asista clienți într-o serie de
proiecte de ajutor de stat. Serviciile oferite acopera un spectru larg, de la analize de compatibilitate a unei masuri
cu legislația în vigoare, pâna la asistența în investigații ale Comisiei Europene, în astfel de cazuri, avocații români
lucrând împreuna cu colegii specializați din birourile Schoenherr din Viena și Bruxelles. Totodata, echipa este
implicata în evaluarea riscurilor de declarare/recuperare a unui ajutor declarat ilegal în cadrul derularii de analize
due diligence în vederea realizarii de tranzacții de fuziuni și achiziții.

Georgiana Badescu este în topul celor mai buni avocați de Concurența de pe piața locala, evidențiați de Legal
500. Ea este recunoscuta în ultima ediție drept ”Leading lawyer”, fiind unul dintre cei 4 avocați care au primit
aceasta distincție.
Ghidul juridic internațional amintește ca Schoenherr și Asociații SCA a reușit recent sa ”pareze” o investigație a
Consiliului Concurenței din România privind angajamentele de nediscriminare pentru Vodafone România.
Coordonatoarea acestei practici, partenerul Georgiana Badescu, a condus acest proiect și are o experiența deosebita
în investigațiile autoritații de concurența pe piața telecom. În plus fața de anchete și investigații, avocații asista
clienții în litigii în materie de concurența, programe de conformare, chestiunile legate de ajutoare de stat și
revizuiri ale contractelor.
Și Chambers Europe lauda activitatea avocaților de concurența de la Schoenherr și Asociații, aratând ca
Georgiana Badescu a câștigat aprecierea comentatorilor pieței prin succesul avut în construirea unei practici
puternice care sa cuprinda atât controlul fuziunilor, cât și investigațiile autoritații de concurența.
Anul acesta, Georgiana Badescu a câștigat premiul Client Choice exclusiv pentru România la categoria
Concurența & Antitrust, ea primind acest premiu în fiecare an, din 2015.

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

preocuparile și proiectele doamnelor avocat din cele mai importante

firme de pe piața locala.

page 4 / 4

