
 
 
 

 
 

Poziţia oficială Flamingo International  
referitoare la acţiunea în instanţă introdusă de catre Spar  

impotriva Flanco International 
 
 
Compania Flamingo International SA îşi exprimă pe această cale surprinderea referitoare la 
acţiunea declanşată de către Spar SRL impotriva Flanco International SRL, mai ales că este vorba 
despre o datorie de mică, în valoare de circa 150.000 lei. Mai mult decât atât, o discuţie directă 
între reprezentanţii Spar în România şi Flanco International nu a fost deschisă. 
 
Această situaţie este cu atât mai neobişnuită cu cât avem de-a face cu un partener internaţional, 
cu know-how de business şi în alte ţări, dar care tratează o relaţie de parteneriat într-o manieră 
mai degrabă distructivă. 
 
“Am fost surprinşi să constatăm că există o asemenea cerere din partea Spar, mai ales în 
condiţiile în care nu a existat o comunicare prealabilă cu noi. 
Datoria Flanco către Spar este una mica şi recentă, închiderea  soldului urmând să se soluţioneze 
cel mai probabil făra medierea tribunalului. 
Modul lor de acţiune este fără îndoială unul reprobabil, mai ales în actualele condiţii de piaţă, 
ceea ce va compromite relaţiile noastre comerciale cu acest partener. 
 
Contextul internaţional actual, în care criza economică şi-a făcut  simţită prezenţa în toate mediile 
de business, ar trebui să strângă parteneriatele dintre companii, având la bază o abordare 
câştigătoare pe termen lung pentru toate părţile implicate. Din păcate, aşa cum au mai fost 
cazuri similare recent, unele companii preferă uneori să apeleze la soluţiile simple dar ineficiente 
în contextul general al afacerilor comune - vorbim şi în cazul nostru despre o suma ridicolă la 
acest nivel de business. 
 
Suntem convinşi că situaţia economică actuală va genera o aliniere a practicilor comerciale la 
standarderele internaţionale, astfel încât litigiile minore să fie rezolvate printr-o comunicare 
directă, care să aibă ca rezultat final un parteneriat câştigător pe termen lung.” a declarat Jiri 
Rizek, CEO Flamingo International. 
 
Mentionam faptul ca Flanco International SRL face parte din grupul Flamingo fiind detinuta 
integral de catre compania Flamingo International SA. Din grupul Flamingo mai fac parte, in 
principal, companiile Flamingo Computers SA si Flamingo Distribution Center SRL. 
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