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GALĂ DE PREMIERE
FEMEI DE SuCCES DIN AVoCATuRA DE buSINESS
AWARDS DINNER
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PartICIPânD la aCEaStă Gală vEţI bEnEFICIa DE:

Oportunităţi exclusive de networking profesional şi social pentru women lawyers;
Un impact de durată asupra promovării şi avansării femeilor în drept la nivel naţional;
Discuţii privind problemele cheie care afectează femeile în drept;
Prezenţă în revista Piaţa Financiară din luna iulie 2016, în paginile dedicate acestei Gale.

Continuând seria de evenimente 

FEMEI DE SUCCES, Finmedia şi revista 

Piaţa Financiară organizează o 

Gală de premiere dedicată femeilor de succes
din avocatura de business, dorind astfel să

onoreze reuşita acestora pe scara ierarhică,

realizările profesionale, curajul şi

perseverenţa de care au dat dovadă în anii

lor de carieră. Există în România femei care,

ajunse în mediul de business, au reuşit, prin

calităţile lor, să obţină funcţii executive.

Aceste valori şi angajament vrem să le

reliefăm într-o gală dedicată femeilor care,

profund dedicate profesiei lor, au reuşit să

se impună în faţa colegilor lor bărbaţi,

ajungând să fie partenere, managing

associates sau să conducă departamente pe

domenii speciale. Mai mult decât atât,

există şi femei în fruntea unor case de

avocatură care au avut curajul să-şi asume

riscurile unei afaceri pe o piaţă extrem de

concurenţială, dominată încă de lideri

bărbaţi.

„Gala femeilor de succes” premiază

performanţa femeilor în funcţii executive

din avocatura de business, ale căror

remarcabile rezultate profesionale,

dedicaţie, ambiţie şi dorinţă de excelenţă

au condus şi vor conduce la schimbări

semnificative în domeniu.

Gala va fi presărată cu momente artistice şi

numeroase surprize.

În luna iulie, revista Piaţa Financiară va

publica un supliment dedicat acestui

eveniment şi prezentării poveştilor de

succes ale femeilor avocat: 

„Femei la conducere”.

Cu doar 100 de ani în urmă, într-o lume dominată politic, economic şi social de către bărbaţi, femeile din România luptau pentru a obţine dreptul de

a activa în domenii rezervate până atunci exclusiv bărbaţilor, inclusiv în lumea justiţiei. La început de secol 20, lupta unei femei, Ella Negruzzi, care

încerca să-şi facă din avocatură o profesie, năştea polemici aprinse în societatea românească. Ea continua lupta dusă anterior de Sarmiza Bilcescu,

căreia – deşi a fost prima femeie doctor în drept din Europa – nu i s-a acordat niciodată dreptul de a pleda în instanţă. Ella Negruzi şi-a câştigat acest

drept, devenind astfel prima femeie avocat din România. Un jurnalist nota la acea vreme: „Prin admiterea d-nei Ella Negruzzi în baroul Iaşi, s-a

deschis în România o nouă carieră femeei. Avem şi noi o femeie avocat. Greu a fost numai începutul – nu va trece mult şi imitatoarele se vor

număra cu zecile”. Poate că nici nu ştia câtă dreptate avea. Femeile avocat, procuror sau judecător sunt astăzi prezenţe obişnuite în România. 

Mai mult decât atât, femeile din avocatura de business au devenit nu numai excelente pofesioniste, experte în domeniile lor de practică, dar şi

manageri, lideri în conducerea caselor de avocatură sau a departamentelor acestora. „Indubitabil, rezultatele financiare sunt mai bune când femeile

fac parte din board-ul corporaţiilor”, spunea Ilene H. Lang, preşedinte Catalyst, într-un studiu care a demonstrat din nou puternica legătură dintre

performanţele financiare ale societăţilor şi diversitatea genurilor. „Ştim că diversitatea, bine controlată, conduce la rezultate mai bune. Şi companiile

deştepte vor recunoaşte că acceptând femei în board-urile lor vor maximiza performanţele companiilor”. 
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