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GALA AVOCAȚI DE TOP LA A ZECEA EDIŢIE

În condițiile impuse de prezența încă a pandemiei, Finmedia a organizat pe 4 august, la Hotel ramada North,
pe terasa Orange Garden, cea de a zecea ediție a Galei „Avocaţi de Top”. invitați în deschiderea evenimentului,
au vorbit celor prezenți: doamna avocat Flavia Teodosiu, prodecan al Baroului București, domnul avocat Gabriel Biriș,
managing partner la Biriș Goran și domnul avocat Alexandru Stănescu, partener la SlV legal.
Într-o plăcută atmosferă, directorul Finmedia, mihai Săndoiu, a acordat premiile AVOCAȚi De TOP 2020 în domeniile
avocaturii de business, ca și Premiile De eXCeleNȚĂ Ale Celei De A 10-a eDiȚii a Galei.„Avocați de Top”

Premiile AVOCAŢi De TOP 2020:

În aria de practică BANKiNG & FiNANCe
l elena iACOB, partner, ZaMFiReScu RacOȚi VaSile & paRTNeRS
În aria de practică COrPOrATe/COmmerCiAl/m&A
l Teodora mOȚATU, partener, biRiȘ GORaN
l răzvan VlAD, partener, NeSTOR NeSTOR DiculeScu KiNGSTON
peTeRSeN
l rusandra SANDU, partener, NOeRR

În aria de practică DrePT FiSCAl / CONSUlTANŢĂ FiSCAlĂ
l Felix TAPAi, Tax partner, MaRaVela, pOpeScu Și aSOciaȚii
În aria de practică DrePTUl mUNCii
l mircea – Cătălin rOmAN, Senior associate, NOeRR

În aria de practică DrePT PeNAl/WHiTe-COllAr Crime
l Adrian Chirvase, partner, popescu & asociații
l Flavia Cristina TeODOSiU, cabinetul individual de avocat „Flavia
Teodosiu“.
În aria de practică DrePTUl UrBANiSmUlUi
l Aurora DAmCAli, Managing partner, leaua Damcali Deaconu
paunescu – lDDp

În aria de practică eNerGie Si reSUrSe NATUrAle
l ruxandra maria BOlOGA, partener, NeSTOR NeSTOR DiculeScu
KiNGSTON peTeRSeN
În aria de practică liTiGii/ ArBiTrAJ
l Vlad PeliGrAD, partner, KpMG legal – Toncescu & partners
l mihai NUȘCĂ, partner, biRiȘ GORaN

În aria de practică PPP Și ACHiZiȚii PUBliCe
l loredana POPeSCU, partner, popescu & asociații

În aria de practică reAl eSTATe
l marina – Crenguța FlOreA, Managing associate, ZaMFiReScu
RacOȚi VaSile & paRTNeRS
l loredana POPeSCU, partner, popescu & asociații
În aria de practică reAl eSTATe
l Alexandra rÎmBU, partener, MaRaVela, pOpeScu Și aSOciaȚii
În aria de practică TeHNOlOGie, meDiA, TeleCOm (TmT)
l Cristiana FerNBACH, partner, KpMG legal – Toncescu & partners

Premiile De eXCeleNȚĂ Ale Celei De A 10-a
eDiȚie A GAlei AVOCAȚi De TOP:

l NeSTOr NeSTOr DiCUleSCU KiNGSTON PeTerSeN – pentru

rezultatele excelente obținute în cei 30 de ani de activitate care iau adus recunoaștere la nivel național și international.
l Octavian POPeSCU, partner, popescu & asociații, un excelent
litigator, ale cărui remarcabile rezultate i-au adus titlul de
”lawyer of the Year” în domeniul soluționării disputelor, din
partea publicației internaționale, benchmark.
l eNACHe PirTeA Și ASOCiAȚii, pentru excelenta poziționare în
domeniul WHiTe- cOllaR cRiMe.
l Zamﬁrescu racoți Vasile & Partners pentru excelenta poziționare
a sa în categoria de aur în practica Proprietății intelectuale și a
litigiilor, conform a World Trademark Review (WTR) – The
World’s leading Trademark professionals din 2020.
l leaua Damcali Deaconu Paunescu – lDDP , pentru victoria
obținută la Tribunalul arbitral internațional pentru statul român
prin respingerea pretențiilor împotriva României în valoare de
peste 9 miliarde de lei, formulate de ioan și Viorel Micula și de
mai multe societăți române asociate acestora.

editorial

Viitorul de mâine

de georgeta clinca, editor Şef

M

omenirii și desigur al pământenilor, care vor

schimbări radicale în modul în care trăim și

Covid-19 sau de ce o mai fi ea. Ce văd,

întrece orice imaginație: clădiri bazate pe

accelerat mai mult decît ne-am fi imaginat.

energie verde, deplasări cu trenuri

Și atunci, nu putem să nu ne întrebăm care
este viitorul muncii.

ă uit în ultimul timp, din ce în ce
mai des, la niște documentare
incredibile despre viitorul

supraviețui și vor depăși pandemia de

suspendate, mașini electrice conduse de
invizibili șoferi automați, spitale unde

medicii controlează roboți chirurgi, un fel de
poștă sau coletărie asigurată de mii de

drone neobosite și multe alte minuni ale

și nici avocați adecvați, iar indiciile nonverbale

din videoconferințe pot să lipsească.

Digitalizarea și globalizarea au provocat
lucrăm iar criza coronavirusului le-a

În Avocații de mâine, savantul Richard

Susskind, susține că odată cu introducerea
noilor tehnologii, va avea loc o schimbare
dramatică a locurilor de muncă pe care le

ocupă avocații, mai precis o scădere bruscă

unei tehnologii pe cale să ne lase muți de

a numărului de practicanți legali

gândit la acest viitor, dacă nu am fi fost

muncă pentru avocați. Interesant că

uimire și admirație. Poate că nu m-aș fi
nevoiți să ne adaptăm foarte repede la
gama largă de probleme și provocări

generate de criza sanitară și de cea mai
întâlnită consecință a măsurilor de

prevenție luate de toate statele, și anume

munca la distanță sau telemunca. În timp ce
companiile se gîndesc cum să furnizeze
coaching-ul la distanță și să sporească

siguranța angajaților, aceștia încearcă să

găsească cel mai bun echilibru între a sta

acasă și a lucra și colabora de la distanță.

Desigur, munca la distanță nu se poate

aplica peste tot și nu este văzută cu ochi

buni de toată lumea. Spre exemplu, atât

părinții cât și profesorii sunt de părere că

predarea orelor de școală la distanță a dus

tradiționali și apariția de noi tipuri de
Susskind chiar numește unele din aceste
noi tipuri de muncă, cum ar fi:

l Inginerul de cunoștințe juridice, adică
cel care va organiza cantități uriașe de

materiale și procese juridice complexe
în sisteme informatice care vor putea
rezolva probleme juridice specifice,
prin AI și baze de date mari.

l Tehnologul juridic care va construi
canalele prin care non-avocații vor
accesa legile.

l Consultantul juridic hibrid, adică un

avocat versat într-o altă disciplină, care
va oferi sfaturi și în alte domenii. De
exemplu, avocatul corporativ care

acționează și ca broker de tranzacții.

la diminuarea calității acestora. În mod

l Analistul proceselor juridice care va

funcționeze online, dar există motive de

diferite sarcini și va delega aceste

similar, sălile de judecată au trebuit să

îngrijorare pentru echitate și drepturi egale
deoarece unii inculpați nu au conectivitate

împărți o parte a activității juridice în
sarcini furnizorului de servicii
corespunzător.

l Managerul de proiect juridic care va
supraveghea delegarea și finalizarea

corespunzătoare și la timp a sarcinilor

defalcate de către analistul procesului
juridic și le va contopi la loc fără
probleme pentru client.

l Practicantul ODR (Online Dispute

Resolutions) va sfătui clienții cu privire
la cel mai bun mod de soluționare a
litigiilor online, fiind expert în

soluționarea litigiilor desfășurate în
medii electronice.

l Consultantul în management juridic va
oferi consultanță pe probleme precum
planificarea pe termen lung, evaluarea
nevoilor juridice și structura
organizațională.

l Consultantul legal de management al

riscului va ajuta companiile să limiteze
și să prevină probleme juridice
potențiale. Va face audituri de

conformitate, evaluări ale pregătirii
litigiilor și analiza angajamentelor
contractuale.

Când privim dincolo de tradiționala

imagine a avocatului de business, viitorul

de mâine al avocaților pare destul de
interesant și provocator, nu-i așa?

Dar până la acest mâine, noi vă oferim o

nouă ediție a publicației „Avocați Experți

din România”, unde veți descoperi cei mai

buni profesioniști pe ariile lor de expertiză,
care vă vor pune la dispoziție experiența
lor profesională în persoană, iar,

deocamdată, relația directă avocat-client
este încă cea mai apreciată.
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BOlOGA Ruxandra

Expertiză în drept societar/fuziuni și achizții

Funcție

Partener, coordonator al practicilor:
Corporate/M&A, Energie și Resurse
Naturale, Protecția Consumatorului,
Farma

Studii

• Cursuri de negociere şi redactare
de contracte în domeniul petrolului şi
gazelor naturale ale Universităţii din
Dundee, UK (2007)
• Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti (2001)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: ruxandra.bologa@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

// energie si resurse naturale

Experiență:
• Partener, NNDKP (2008-prezent)
• head of Exploration & Production and Power – Departamentul Juridic, Petrom
(2005-2008)
• Asociat, NNDKP (2004-2005)
• Asociat, linklaters (2001-2003)

Ruxandra Maria Bologa este un avocat de top cu o experiență profesională
semnificativă atât la nivel național, cât și transfrontalier în domeniul fuziunilor și
achizițiilor. De-a lungul celor peste 18 ani de experiență profesională, a coordonat
numeroase tranzacții de tip m&A (implementate fie prin vânzare de acțiuni, fie ca transferuri de activitate),
redactarea și negocierea de contracte comerciale/administrative (inclusiv în domeniul energiei), analize
juridice complexe privind reorganizările corporatiste, precum și dreptul insolvenței. De asemenea, este
specializată în domenii care necesită o expertiză tehnică specifică, precum sectorul energetic (cu o
experiență deosebită în petrol și gaze naturale) și a contribuit sau coordonat o varietate de proiecte din
sectorul resurselor naturale, inclusiv minerit. În plus, Ruxandra are o bogată experiență și în domenii
precum protecția consumatorului și industria farmaceutică.

CACEREA Gabriela

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Expertiză în drept societar/fuziuni și achiziții // energie și resurse naturale, protecția consumatorului, farma

Funcție

Partener, coordonator al practicilor:
Corporate/M&A, Energie și Resurse
Naturale Resources, Asigurări și
Pensii Private

Studii

• Cursuri de Drept Comunitar:
Academia de Drept European (2007)
• Cursuri de Negociere în cadrul
American Institute for Legal
Education, University of Michigan
(2006)
• Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti (2002)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: gabriela.cacerea@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Experiență:
• Partener, NNDKP (2008-prezent)
• Asociat/Asociat senior, NNDKP (2003-2008)

Gabriela Cacerea este recunoscută ca fiind un avocat de primă clasă în domeniul
fuziunilor și achizițiilor, precum și în domeniul energetic. În cei peste 17 ani de
activitate, Gabriela a fost implicată într-un număr semnificativ de tranzacții, inclusiv
privatizări și fuziuni și achiziții complexe, și a coordonat numeroase proiecte de
restructurare societară și proiecte privind transferuri de active. Gabriela reprezintă
diverse companii naționale și internaționale și fonduri de investiții în structurarea, elaborarea și negocierea
documentelor specifice pentru încheierea cu succes a unor proiecte sofisticate din domenii diverse, inclusiv
industrii reglementate. Ea are o vastă experiență în sectorul energetic și al resurselor naturale (transport,
producție, distribuție și furnizare). De asemenea, are o bogată experiență în domenii precum asigurări,
protecția consumatorului și industria farmaceutică.

Chilim-DumiTRiu Adina

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Expertiză în drept societar/fuziuni și achizții // energie și resurse naturale, PPP/infrastructură, telecom/media/tehnologii

Funcție

Partener, coordonator al practicilor:
Corporate/M&A, Energie și Resurse
Naturale, Achiziții Publice și PPP,
Telecomunicații si Media

Studii

• Specializare: 8th School of Project
Finance, Oxford (2004)
• Specializare: Certificate of
International Legal Practice
„Strategic Directions for International
Practice”, New York City Bar
Association (2003)
• Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti (1997)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email:
adina.chilim-dumitriu@nndkp.ro
www.nndkp.ro
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Experiență:
• Partener, NNDKP (2004-prezent)
• Asociat/Asociat Senior, NNDKP (1997-2004)

Adina Chilim-Dumitriu este un avocat de primă clasă cu o experiență
profesională de peste 23 de ani în sectoare care necesită cunoștințe și abilități
tehnice, precum achiziții publice, telecomunicații și energie. Adina Chilim-Dumitriu
este recunoscută pentru implicarea în tranzacții de fuziuni și achiziții majore pe piața
din România; de asemenea, asistă diverse companii în ceea ce privește participarea
lor în cadrul unor proceduri de achiziții publice. Totodată, de-a lungul carierei sale profesionale, Adina s-a
specializat în domeniul gazelor naturale, precum și în proiecte energetice transfrontaliere.

DĂiANu Cristina

Dentons

Expertiză în drept societar, fuziuni și achiziții // venture technology, life sciences

Experiență
• Partener – Dentons (2015 - prezent)

Funcție
Partener

Studii

Facultatea de Drept a Universității
București, Universitatea Paris I
Pantheon Sorbona

Contact

Tel.: +40 21 371 5406
Email:
cristina.daianu@dentons.com
www.dentons.com

Proiecte recente semnificative:
• Asistență acordată mai multor fondatori și antreprenori în cadrul proceselor lor
de investiții / vânzare către investitori strategici sau fonduri de capital privat, în
sectoare precum servicii de sănătate, iT, industria producătoare de bunuri, real estate
sau servicii;
• Asistență acordată unor mari investitori globali și mari companii din domeniul
farmaceutic și medical în tranzacții transfrontaliere care au implicat vânzarea sau
achiziția unor divizii de afaceri.
• Oferă în mod regulat asistență clienților vorbitori de germană în tranzacții
complexe transfrontaliere, fuziuni și achiziții, drept societar și aspecte de reglementare.

Cristina Dăianu este partener în biroul Dentons din București cu o experiență de peste 20 de ani în fuziuni și
achiziții și drept societar, și este coordonator al practicii Venture Technology. Cristina coordonează de asemenea
practica locală de limbă germană (German Desk). Deține o experiență bogată în drept societar și fuziuni și
achiziții, oferind consultanță clienților internaționali și celor locali în structurarea unei game variate de tranzacții
care implică vânzare de părți sociale / acțiuni (share deal) sau de active (asset deal), transfer de business, asocieri
(joint-ventures), proiecte de tip greenfield, reorganizare și restructurări.
A acordat asistență clienților și a colaborat de-a lungul timpului cu incubatoare și acceleratoare de afaceri,
fondatori de start-up-uri și investitori în fonduri cu capital de risc. Cristina este și Vice-președinte al Curții de
arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și industrie Româno-Germană.

DumiTRu Corina

Expertiză în drept societar/fuziuni și achizții

Funcție

Partener, practica de Corporate/M&A,
Achiziții Publice și PPP

Studii

• Master în Dreptul Afacerilor,
Academia de Studii Economice
(2009)
• Facultatea de Finanțe, Asigurări,
Bănci și Burse de Valori, Academia
de Studii Economice (2006)
• Facultatea de Drept a Universității
din București (2002)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: corina.dumitru@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

// PPP/infrastructură

Experiență:
• Partener, NNDKP (2018-prezent)
• Asociat senior/Asociat manager, NNDKP (2007-2018)
• Asociat, CmS (2006-2007)
• Asociat, hayhurst (Berlad) Robinson - Robinson Sidere (2003-2006)
• Asociat junior, Dumitrescu & lina (2002-2003)

Corina Dumitru are o experiență profesională de peste 16 ani în domeniul
juridic. Corina este specializată în domeniul fuziunilor și achizițiilor, dreptului
societar și tranzacțiilor comerciale, având de asemenea experiență semnificativă în drept bancar și
finanțări. Corina a asistat un număr important de investitori, societăți naționale și multinaționale, bănci și
instituții financiare în tranzacții de anvergură în România.
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FRAȚiAN Ana

Expertiză în fuziuni și achiziții, drept comercial și societar

Funcție
Partener

Experiență

• Avocat colaborator senior, Biriş
Goran (2006 – prezent)
• Avocat colaborator, Ţuca Zbârcea &
Asociaţii (2005 - 2006)
• Consilier in - house, Raiffeisen
Leasing (2003 - 2006)
• Avocat colaborator, biroul din
Bucureşti al unei importante firme de
avocatură elene (2001 - 2003)

Contact

Tel.: 021 260 07 10
Email: afratian@birisgoran.ro
www.birisgoran.ro

Expertiză în drept societar/fuziuni și achiziții

Funcție

Partener Senior, coordonator al
practicilor: Corporate/M&A, Achiziții
Publice și PPP; coordonator al
biroului NNDKP de la Timişoara
• Colegiul Român al Magistraţilor
(1994)
• Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti (1993)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: adriana.gaspar@nndkp.ro
www.nndkp.ro

// dreptul construcţiilor, drept bancar şi financiar

Ana FRAŢIAN s-a alăturat echipei Biriș Goran în 2006, având o experiență
de peste 17 ani într-o gamă largă de tranzacții interne și transfrontaliere, precum
și în proiecte privind închirierea de spații comerciale. În 2014, a devenit
Partener în cadrul Biriș Goran și în prezent este unul dintre coordonatorii
departamentului de drept societar/fuziuni și achiziții, unde practica ei se
concentrează în principal pe consultanța oferită clienților în tranzacții de fuziuni
și achiziții și cu capital privat, reprezentând în trecut diverse societăți, persoane
fizice și fonduri cu capital privat care activează în domenii precum cel agricol,
imobiliar, farmaceutic, al turismului, auto, energetic și sectorul serviciilor
financiare și de leasing. În acesta din urmă, a acumulat o experiență
considerabilă în proiecte de natură reglementară pentru instituții financiare
nebancare. Ana posedă și o experiență vastă în acordarea de consultanță pentru
clienți internaționali și români privind diverse aspecte de drept societar și comercial, incluzând
coordonarea tuturor fazelor procedurii de analiză juridică (due diligence), acordurile
acționarilor/asociaților, conducerea societăților, planificarea și încheierea tranzacțiilor societare,
raporturile contractuale generale și aspecte generale de drept societar. Pe lângă experiența sa în domeniul
dreptului societar, mulți dintre clienții Biriș Goran au ajuns să se bazeze pe experiența sa îndelungată în
redactarea și negocierea contractelor de închiriere comercială: spații retail, birouri și spații industriale.

GASPAR Adriana ioana

Studii

Biriş | Goran

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

// PPP/infrastructură

Experiență:
• Partener senior, NNDKP (2000-prezent)
• Asociat/Asociat senior, NNDKP (1996-2000)
• Judecător, Tribunalul Bucureşti (1993-1996)

Adriana I. Gaspar și-a câștigat recunoașterea unanimă pentru experiența sa
vastă în structurarea investițiilor transfrontaliere și naționale și pentru contribuția
valoroasă în cadrul unor proiecte de referință pentru România, fie de natură
tranzacțională sau vizând inițiative de reformare a diverselor reglementări
legislative. De asemenea, Adriana i. Gaspar este apreciată pentru amploarea și profunzimea cunoștințelor
sale și a capacității de a oferi consultanță de specialitate în proiecte complexe și inovatoare de fuziuni și
achiziții, restructurări corporative ori proiecte majore de infrastructură.

iSPAS horia

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în fuziuni şi achiziţii / drept comercial şi societar // protecția datelor cu caracter personal; protecția consumatorilor

Funcție

Avocat asociat

Studii

•Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 2004)

Contact

Tel./Fax: 037 413 63 40/021 204 88
99
Email: horia.ispas@tuca.ro
www.tuca.ro

Experiență:
•Din ianuarie 2017, Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii
•ianuarie 2010 – decembrie 2016, Avocat colaborator coordonator în cadrul
Țuca Zbârcea & Asociații
•ianuarie 2008 – decembrie 2009, Avocat colaborator senior în cadrul Țuca
Zbârcea & Asociații
•mai 2005 – decembrie 2007, Avocat colaborator în cadrul Țuca Zbârcea &
Asociații
•Octombrie 2003 – aprilie 2005, Avocat colaborator în cadrul Cabinetului
individual de Avocatură mihăilă Constantin

Horia ISPAS este Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii. În ultimii
16 ani, el a oferit consultanţă în tranzacţii de fuziuni şi achiziţii private şi proceduri
de privatizare ale unor importante societăţi deţinute de stat, redactarea şi negocierea documentaţiei aferente,
inclusiv a contractelor de vânzare-cumpărare acţiuni, contractelor de asociere în participaţiune, etc. De
asemenea, deține experiență în operaţiuni societare specifice, inclusiv operaţiuni specifice societăţilor listate pe
piaţa de capital. Alte arii de practică includ protecţia datelor cu caracter personal, precum și protecţia
consumatorilor. horia deține un certificat de expert autorizat în ceea ce privește accesarea fondurilor structurale
și de coeziune europene.
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mARAVElA Gelu

Expertiză în corporate/M&A

Funcție

Founding Partner

Studii

• LL.M, Universitatea Warwick, UK
(2000);
• Institutul Național al Magistraturii,
București (1996);
• LL.B, Universitatea București,
Facultatea de drept (1995).

Experiență

• MPR PARTNERS | MARAVELA,
POPESCU & ASOCIAȚII – Founding
& Managing Partner
• Mușat & Asociații – Equity
Partner/Managing Associate
• Linklaters, London office – Associate
• Judecător

Contact

Tel.: 021 310 1717
Email:
gelu.maravela@mprpartners.com
www.mprpartners.com

MPR PARTNERS | MARAVELA, POPESCU & ASOCIAȚII

Gelu Maravela deține peste 20 de ani de experiență în domeniul juridic, fiind
unul dintre cei mai proeminenți avocați din România. Fost judecător, avocat în
biroul din londra al firmei internaționale linklaters și partener al uneia dintre
cele mai mari case de avocatură locale, Gelu a reprezentat un număr
impresionant de corporații ce își desfășoară activitatea în România, precum și
clienți de top în proiecte de anvergură, atât pe plan local cât și internațional.
Gelu a fost implicat în multe dintre cele mai importante tranzacții de pe piața
românească și deține o solidă experiență în domeniul farma, lucrând cu 9 dintre
cei mai importanți producători de medicamente și aparatură medicală. A fost
alături de entități publice și private în numeroase proiecte de parteneriat publicprivat și achiziții publice, furnizând asistență de înalt nivel cu privire la
documentația și procedurile de atribuire, aspecte complexe de finanțare și
refinanțare a proiectelor, analiza și negocierea contractelor precum și în litigiile ante și post atribuire,
indiferent de complexitatea acestora.
Mandate recente:
• asistarea a doi clienți distincți cu privire la finanțarea și dezvoltarea ambelor etape ale unor proiecte
complexe de energie eoliană, totalizând 700 mW;
• asistarea marilor companii aeriene europene, Air France și Klm, în legătură cu diverse aspecte care
necesită aplicarea legii române, precum politicile societare și comerciale, precum și privind alte aspecte
specifice activității din industria aeriană, incluzând creanțele clienților și colectarea datoriilor, drept
comercial și contractual, chestiuni privind ocuparea forței de muncă, precum și chestiuni privind
concurența și respectarea GDPR;
• asistarea unui important grup activ în domeniul sănătății c privire la transferul afacerii acestia
(active, salariați, inventar, etc.).
Arii de expertiză acoperite: fuziuni și achiziții/privatizări, farma & sănătate, parteneriate public-private
& achiziții publice, infrastructură, energie & resurse naturale, drept societar și comercial, regulatory &
compliance, drept fiscal, dreptul penal al afacerilor, litigii.

mENZER K. Jörg

Expertiză în fuziuni şi achiziţii

Funcție

Managing Partner

Studii

• Licenţă în drept – Facultatea de
Drept a Universităţii FriedrichAlexander, Erlangen, Nürnberg
• Studiu de doctorat la Institutul de
Drept Constituţional şi Administrativ,
FAU Erlangen-Nürnberg
• Profesor Asociat – Universitatea
Politehnica din Bucureşti

Contact

Tel.: +40 21 312.58.88
Email: joerg.menzer@noerr.com
www.noerr.com

// drept comercial şi societar

Noerr

Experiență:
• managing Partner, Noerr Bucureşti (1998-prezent)
• managing Partner, Noerr Bratislava (2011-prezent)
• managing Partner, Noerr Budapesta (2010-prezent)
• managing Partner, Noerr Varşovia (din 2015)
• managing Partner, Noerr Praga (din 2015)

Prof. Dr. Jörg K. Menzer este managing Partner al birourilor din
Bucureşti, Budapesta, Bratislava, Praga, Varşovia şi responsabil de
coordonarea întregii practici Noerr din Europa Centrală şi de Est. Prof. Dr. Jörg K. menzer s-a specializat
în consultanţă privind tranzacţiile de fuziune şi achiziţii şi se concentrează pe structurarea investiţiilor
străine majore în România şi extinderea bazei de clienţi pentru Noerr în România. Prof. Dr. menzer deţine
experienţă în achiziţii, privatizări şi investiţii de tip greenfield, pe baza bunei sale cunoaşteri a mediului de
afaceri şi juridic din Europa Centrală şi de Est. Suplimentar, acesta şi-a adus contribuţia la multe
restructurări, investiţii de capital privat şi măsuri de capital, precum şi pentru societăţi listate public.
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mOȚATu Teodora

Biriş | Goran

Expertiză în fuziuni și achiziţii / drept comercial și societar

Funcție
Partener

Contact

Tel.: 021 260 07 10
Email: tmotatu@birisgoran.ro
www.birisgoran.ro

Teodora MOȚATU s-a alăturat echipei Biriș Goran în 2009 și se
concentrează în principal pe toate aspectele de drept societar, fuziuni și achiziții
și proprietate intelectuală. Are o experiență considerabilă în procedurile de due
diligence, fuziuni, divizări și alte restructurări, precum și în acordarea de
asistență și consultanță în diverse tranzacții de investiții. A fost implicată în
numeroase tranzacții și negocieri, reprezentând participanți români și străini la
fuziuni și achiziții. În cadrul practicii sale, Teodora se ocupă de toate problemele
de drept societar pentru un număr mare de clienți Biriș Goran, fiind persoana la
care numeroși clienți apelează în materie de drept societar, unde experiența ei
este foarte apreciată, și este implicată, de asemenea, în diverse fuziuni și achiziții
din România, atât de partea cumpărătorilor cât și a vânzătorilor.

muNTEANu-JiPESCu Claudiu

Expertiză în fuziuni și achiziții în domeniul energiei // PPP și infrastructură, achiziții publice, concesiuni
Experiență
• Partener – Dentons (2009 – prezent)

Funcție
Partener

Studii

Facultatea de Drept a Universității
București, Universitatea Sorbona,
Paris I Pantheon – Dreptul Afacerilor

Contact

Tel.: +40 21 371 5402
Email:
claudiu.munteanu@dentons.com
www.dentons.com

Dentons

Proiecte recente semnificative:
• Asistarea cu succes a unui important jucător de pe piața energiei din Romania în
achiziția unor companii producătoare de energie solară și eoliană.
• Consultanță acordată monsson Alma, cel mai important dezvoltator local din
domeniul energiei regenerabile, în dezvoltarea, vânzarea sau asocierea cu investitori,
cu privire la unități producătoare de energie eoliană.
• Asistență acordată unui investitor canadian în legătura cu intrarea pe piața
românească de producție de energie regenerabila în domeniul eolian și fotovoltaic.
• Asistență acordată grupului german din domeniul industriei chimice BASF în
legătura cu externalizarea unui business deținut în Romania în cadrul unei operațiuni desfășurate în mai multe
jurisdicții.

Claudiu Munteanu-Jipescu este partener și coordonatorul practicilor de energie și PPP-infrastructură al
biroului Dentons din București și are o experiență de peste 20 ani în avocatura de consultanță, câștigată în proiecte
din domeniul energetic, PPP și infrastructură, precum și în concesiuni, achiziții publice și privatizări.
Este unul dintre cei mai cunoscuți specialiști de pe piața românească în domeniul energiei și a coordonat
numeroase proiecte în domeniul producției de electricitate (atât din surse convenționale, cât și din surse
regenerabile), respectiv în domeniul industriei petroliere. Claudiu este membru activ în asociații profesionale din
industria energetică și participă în mod frecvent la inițiative care au drept scop îmbunătățirea cadrului legislativ
existent în domeniul energiei și al PPP.

muȘAT Gheorghe

MUȘAT & ASOCIAȚII

Expertiză în fuziuni și achiziții // privatizări, drept bancar și financiar, drept imobiliar și construcții, drept societar și comercial

Funcție

Managing Partner

Studii

•Diplomă de Licență în Drept,
Universitatea din București

Contact

Bulevardul Aviatorilor, nr.43, Sector 1,
Cod poștal 011853, București,
România
Tel.: +40 21 202 59 01
Email: musat@musat.ro
www.musat.ro
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Gheorghe Mușat este unul dintre cei mai experimentați avocați români, fiind
considerat unul dintre „părinții fondatori” ai avocaturii de business din România.
Gheorghe mușat a participat în calitate de avocat coordonator la o serie de fuziuni
și achiziții de renume, precum și la cele mai importante privatizări din România,
acordând asistență juridică de specialitate fie Guvernului României, fie investitorilor
privați (corporații multinaționale sau mari companii locale). Cunoașterea detaliată
a problemelor întâmpinate de investitorii străini în România, o profundă înțelegere a
pieței românești, precum și capacitatea de previzionare a tendințelor legale și de
afaceri îi oferă lui Gheorghe mușat un avantaj de neegalat în ceea ce privește
cazurile de fuziuni și achiziții/privatizări, drept bancar, finanțarea proiectelor, drept
societar, soluționarea conflictelor (inclusiv arbitraj comercial național și
internațional).
Gheorghe mușat este fondatorul și președintele Consiliului de Conducere al societății mușat & Asociații, fiind
totodată implicat activ în practica avocațială. De peste 30 ani, Gheorghe mușat apără cu profesionalism interesele
clienților săi, pentru care a câștigat numeroase procese, atât în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, cât și în fața
instanțelor internaționale de arbitraj.

muȘAT mona

MUȘAT & ASOCIAȚII

Expertiză în fuziuni și achiziții/privatizări // litigii, drept imobiliar și construcții, drept bancar și financiar, piețe de capital

Funcție
Partner

Studii

•Diplomă de Licență în Drept,
Universitatea din București (1999)

Contact

Bulevardul Aviatorilor, nr.43, Sector 1,
Cod poștal 011853, București,
România
Tel.: +40 21 202 59 06
Email: mona.musat@musat.ro
www.musat.ro

Mona Mușat deține o experiență solidă în domeniul imobiliar și finanțarea
întreprinderilor, dobândită prin asistarea unor importante companii locale și
internaționale, inclusiv fondatori, dezvoltatori, finanțatori și contractori, cu privire
la diverse aspecte juridice, de la achiziția și vânzarea de proprietăți până la
contracte de locațiune încheiate de persoane juridice sau fizice, dezvoltarea de
proiecte imobiliare și implementarea proiectelor unor mari lanțuri de retaileri. Este
specializată în ariile de drept imobiliar și al construcțiilor, cu accent pe operațiuni
de finanțare privată și de capital.
De asemenea, mona a dobândit o expertiză remarcabilă în domeniul financiar și
bancar, fiind recunoscută pentru elaborarea și implementarea de soluții juridice
eficiente cu privire la structurarea, finanțarea și derularea proiectelor din acest
domeniu. Expertiza monei acoperă și consultanța juridică acordată unor corporații
în domeniul fuziunilor și achizițiilor – incluzând vânzare și cumpărare de active, preluări de societăți, asocieri în
participațiune, finanțări cu capital propriu etc., precum și consiliere juridică privind aspecte generale de drept
comercial și societar.

NESTOR ion

Expertiză în drept comercial / drept societar / fuziuni și achiziții

Experiență:
• Partener coordonator, NNDKP (1990-prezent)
• Avocat, Baroul Bucureşti (1984-1990)
• Cercetător juridic, institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române
(1983-1984)
• Consilier juridic, institutul Român de Consultanţă Romconsult (1976-1983)

Funcție

Partener coordonator,
Partener Senior

Studii

• Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti (1976)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: ion.nestor@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Ion Nestor este unul dintre partenerii fondatori ai NNDKP, dar și unul dintre
partenerii coordonatori ai firmei, alături de manuela Nestor. În cei peste 40 de ani
de carieră, ion Nestor a dobândit o experienţă semnificativă în asistarea investitorilor locali şi străini în
privatizări şi proiecte complexe de fuziuni şi achiziţii, investiții publice și private, precum şi în proiecte de
restructurare şi organizare societară, fiind recunoscut ca unul dintre cei mai experimentați avocaţi din
România în aceste domenii. De asemenea, a asistat clienți în finanțări internaționale și inițiative de
redactare sau modificare a cadrului legislativ aplicabil unor sectoare diverse.
În calitate de partener coordonator stabileşte şi evaluează, împreună cu ceilalţi parteneri, strategia de
business a firmei, coordonează proiectele care presupun o abordare pluridisciplinară şi supervizează
activităţile departamentelor suport.

POPA Cornel

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în fuziuni şi achiziţii / drept comercial şi societar // redactare acte normative; arbitraje interne şi internaţionale

Funcție

Avocat Asociat, Fondator
al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Studii

• Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 1995)

Experienț\:

• Din martie 2005, avocat asociat al
Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi unul dintre
avocaţii fondatori ai firmei
• Iulie 2002-martie 2005, avocat asociat
al Muşat & Asociaţii
• Februarie 1996-iunie 2002, Sulică
& Asociaţii, avocat asociat din ianuarie
1999

Contact

Tel./Fax:
021.204.88.94/021.204.88.99
Email: cornel.popa@tuca.ro
www.tuca.ro

Cornel POPA este Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi unul dintre
fondatorii firmei de avocatură. Cornel Popa a coordonat, printr-o abordare
multidisciplinară, tranzacţii corporative complexe la nivel naţional şi internaţional,
precum asocieri de tip joint venture, fuziuni, achiziţii şi privatizări. În prezent, el
conduce echipa de avocaţi care asistă clienţi importanţi din industria petrolului, a
bunurilor de larg consum, farmaceutică în legătură cu aspecte complexe de drept
societar, fuziuni şi achiziţii, petrol și gaze. De asemenea, el a fost implicat, în
calitate de consultant/expert, în procese de elaborare a unor proiecte legislative în
diverse domenii, făcând parte din echipa de avocaţi selectată de ministerul de
Justiţie în cadrul proiectului finanţat de Banca mondială privind „Pregătirea
punerii în aplicare a Codului Civil, Codului Penal, Codului de Procedură Civilă şi
Codului de Procedură Penală”. Totodată, experienţa sa acoperă toate formele de
soluţionare a disputelor, inclusiv litigii civile, mediere, precum şi arbitraje interne şi internaţionale.
„Cornel Popa a acumulat o experienţă semnificativă în asocieri de tip joint venture, fuziuni şi achiziţii,
privatizări şi proiecte în sectorul energetic”, notează Chambers & Partners iar clienţii firmei, citaţi de acelaşi
ghid de specialitate, consideră că „implicarea sa pe parcursul arbitrajelor este pe cât de apreciată, pe atât de
eficientă.”
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POPESCu iulian

MUȘAT & ASOCIAȚII

Expertiză în drept societar & comercial, fuziuni & achiziții // telecomunicații, IT & media, privatizări, transport maritim & aviație

Funcție

Deputy Managing Partner

Studii

•Diplomă de Studii Postuniversitare în
Dreptul Uniunii Europene, King’s
College London (2010)
•Diplomă de Masterat în Drept Maritim,
Universitatea Maritimă (2008)
•Diplomă de Masterat în Dreptul
Afacerilor, Universitatea Ovidius (2005)
•Diplomă de Licență în Drept,
Universitatea Româno-Americană
(2002)

Contact

Bulevardul Aviatorilor, nr.43, Sector 1,
Cod poștal 011853, București,
România
Tel.: +40 21 202 59 28
Email: iulian.popescu@musat.ro
www.musat.ro

Iulian Popescu este specializat în Drept Societar & Comercial, asistând
numeroși clienți internaționali și naționali în tranzacții complexe din sfera dreptului
societar și comercial, inclusiv fuziuni și achiziții transfrontaliere, publice și private,
finanțări, asocieri în participațiune, aspecte de reglementare în domeniul telecom iT
și media, transport și infrastructură, proiecte de mediu, precum și negocierea
diverselor contracte comerciale internaționale.
iulian acordă asistență juridică unui portofoliu impresionant de clienți din
domenii precum energie, construcții, transport maritim și aviatic, telecomunicații,
media și tehnologie, în legătură cu toate aspectele activității acestora.
În decursul celor peste 18 ani de experiență, iulian a oferit, de asemenea,
consultanță juridică în numeroase proiecte complexe de infrastructură, cu accent pe
proiecte de achiziții publice și parteneriate public-privat (PPP), drept de concesiune,
precum și în legătură cu aspecte legate de reglementare/ licențiere, inclusiv în domeniul mediului și transporturilor.
Experiența sa include consilierea unor mari operatori de telecomunicații cu privire la problematica transporturilor
multimodale și a infrastructurilor asociate acestora.
iulian este, de asemenea implicat în dosare complexe de arbitraj comercial, participând la câștigarea unora
dintre cele mai răsunătoare cauze gestionate de musat & Asociații în fața iCC Paris, ViAC, lCiA Și iCSiD.

SANDu Rusandra

Expertiză în fuziuni şi achiziţii

Funcție

// drept comercial şi societar, dreptul concurenţei, compliance, ajutor de stat

Partner, Head of Corporate/M&A and
Competition Department

Studii

• Licenţă în drept şi limbi străine –
Facultatea de Drept şi Facultatea de
Limbi Străine, Specializarea
Germană – Engleză a Universităţii
Bucureşti

Contact

Tel.: +40 21 312.58.88
Email: rusandra.sandu@noerr.com
www.noerr.com

Noerr

Experiență:
• head of Corporate/m&A Department, Noerr
• Associated Partner, Noerr (2007-2013)
• Partner, Noerr (2013-prezent)

Rusandra Sandu face parte din echipa Noerr încă de la începutul activităţii
juridice a companiei în Bucureşti. În anul 2007 doamna Sandu devine partener şi în
prezent coordonează departamentul de Corporate/m&A si Competition. Rusandra
Sandu este binecunoscută pentru experienţa sa îndelungată şi vastă în structurarea
investiţiilor străine majore în România, variind de la investiţii de tip Greenfield până la tranzacţii de fuziune şi
achiziţii şi restructurări complexe şi aspecte de concurenţă, dar şi pentru consultanţă în toate aspectele corporative
actuale. Doamna Sandu este de asemenea expert în domeniul dreptului concurenţei şi coordonează, împreună cu
Alexandru Ene, practica de compliance, având experiență în implementarea şi dezvoltarea programelor de
compliance, desfășurarea de investigații interne precum şi susținerea de programe de prevenție şi training.

Arii de expertiză acoperite: fuziuni şi achiziţii, drept societar, drept comercial, dreptul concurenţei,
compliance, ajutor de stat

STOiCESCu Răzvan

MUȘAT & ASOCIAȚII

Expertiză în fuziuni & achiziții // piețe de capital, privatizări, drept bancar & financiar, energie & resurse naturale

Funcție

Deputy Managing Partner

Studii

•Diplomă de Licență în Drept,
Universitatea din București (2003)

Contact

Bulevardul Aviatorilor, nr.43, Sector 1,
Cod poștal 011853, București,
România
Tel.: +40 21 202 59 11
Email: razvan.stoicescu@musat.ro
www.musat.ro

Răzvan Stoicescu are peste 15 ani de experiență ca avocat de tranzacții și litigii.
Răzvan este specializat în m&A și Privatizări, Drept bancar, Piețe de capital, Drept
societar și Achiziții Publice și litigii în toate aceste domenii. În decursul anilor,
Razvan a fost implicat în multe dintre tranzacțiile semnificative / reprezentative
pentru piața locală, unele dintre ele cu valori de ordinul sutelor de milioane de euro
(de la emisiuni de eurobonduri, listări și privatizări pe piața locala sau prin
negociere directă, la mari tranzacții m&A private). Răzvan acordă, de asemenea, și
asistență juridică în chestiuni de PPP/infrastructură și Energie & Resurse Naturale.
Experiența sa include asistență cu privire toate operațiunile din sfera m&A, inclusiv
achiziții, fuziuni, divizări, tranzacții transfrontaliere, delistări, asocieri (inclusiv
asocieri cu autorități publice române) precum și asistența acordată societăților
listate și nelistate cu privire la chestiuni de guvernanță corporativă și aspecte conexe

de răspundere.
Similar, Răzvan asistă finanțatori, împrumutați, subscriitori (underwriters) și emitenți, bănci de investiții
internaționale și locale, în proiecte de finanțări locale și internaționale (inclusiv finanțări de achiziții, capitalizări,
constituire de garanții și executarea garanțiilor oferite, în Romania), oferte publice pe piața de capital, produse
structurate și derivative, precum și în legătură cu aspecte de reglementare în sectorul bancar și al piețelor de
capital.
Printre clienții lui Răzvan se numară societăți mari, grupuri internaționale blue chip (listate) sau entități locale
(nelistate), fonduri de investiții și alți finanțatori, fonduri suverane, consilii de administrație, Statul Roman sau
ministere și instituții publice ale acestuia.
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ŢuCA Florentin

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în fuziuni şi achiziţii / drept comercial şi societar // drept societar şi comercial; arbitraje internaţionale; PPP

Experiență:
• Din martie 2005, Avocat asociat coordonator („managing Partner”) al Ţuca
Zbârcea & Asociaţii şi unul dintre avocaţii fondatori ai firmei
• 1995-2005, Avocat asociat/Avocat asociat coordonator al muşat & Asociaţii
• 1996-1999, Preparator al Facultăţii de Drept din cadrul universității
Bucureşti

Funcție

Avocat Asociat Coordonator,
Fondator al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Studii

• Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Drept (licenţă în Drept,
1993)
• Doctor Magna cum laude, titlul
lucrării de doctorat „Parteneriatul
Public-Privat în România” (2007)

Contact

Tel./Fax:
021.204.88.91/021.204.88.99
Email: florentin.tuca@tuca.ro
www.tuca.ro

Florentin ŢUCA este avocat asociat coordonator al Ţuca Zbârcea & Asociaţii
şi fondator al firmei de avocatură. Cu o experienţă juridică de 27 ani, Florentin
Ţuca a fost implicat în numeroase procese de privatizare, printre care primele
privatizări din sectorul bancar din România, asocieri în participaţiune, fuziuni şi
achiziţii, precum şi proiecte de reorganizare şi restructurare de societăţi. Totodată,
el este specialist în proiecte PPP, concesiuni şi achiziţii publice şi deţine o
experienţă vastă în redactarea de proiecte de acte normative, inclusiv elaborarea şi stabilirea noului cadru
legislativ aplicabil în privatizări, concesiuni, sectorul bancar sau alte domenii. În 2011, Florentin Ţuca a făcut
parte din echipa de avocaţi selectată de ministerul de Justiţie în cadrul proiectului finanţat de Banca mondială
privind „Pregătirea punerii în aplicare a Codului Civil, Codului Penal, Codului de Procedură Civilă şi Codului
de Procedură Penală”.
Potrivit publicaţiei Chambers & Partners, „Florentin Ţuca, managing Partner, a dobândit o vastă experienţă
în drept comercial, financiar-bancar, proiecte PPP şi tranzacţii transfrontaliere”. De asemenea, legal 500
notează faptul că Florentin Ţuca este „un avocat strălucit, capabil să găsească soluţii acolo unde alţii nu
reuşesc”.

uREChE Oana

Expertiză în fuziuni şi achiziţii / drept comercial şi societar // drept societar; drept imobiliar

Funcție

Avocat Asociat

Studii

• Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 1997)

Contact

Tel./Fax:
021.204.76.35/021.204.88.99
Email: oana.ureche@tuca.ro
www.tuca.ro

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Experiență:
• Din ianuarie 2008, Avocat asociat Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• 2005-2007, Avocat colaborator senior Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• 2004-2005, Avocat colaborator senior muşat & Asociaţii
• 1998-2003, Avocat colaborator senior (2000-2003) şi Avocat colaborator
(1998-1999) SCA Călin Zamfirescu & Partners

Oana URECHE este Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, fiind
specializată în drept societar/comercial, fuziuni şi achiziţii, precum și drept
imobiliar. Ea deţine o experienţă semnificativă în special în achiziţii corporative şi
tranzacţii de vânzare, soluţionarea problemelor de finanţare aferente, negocierea şi
pregătirea unor operaţiuni complexe de vânzare-cumpărare, inclusiv redactarea
planurilor de fuziune, rapoartelor de audit juridic şi a documentaţiei aferente în
asemenea tranzacţii. De asemenea, Oana ureche a fost implicată în proiecte majore de dezvoltare imobiliară
pentru sectorul retail, rezidenţial sau al spaţiilor pentru birouri. Experienţa sa include asistenţă în importante
proiecte de fuziuni, achiziţii şi privatizări din domeniul energiei electrice şi sectorul bancar.
Oana ureche este recomandată de Chambers & Partners pentru expertiza în domeniul imobiliar şi apreciată
ca fiind „un avocat talentat, cu un profil profesional în dezvoltare”.
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Van de WAART loredana
Expertiză în fuziuni și achiziții / achiziții publice

Funcție

• Avocat Asociat, Coordonator al
Departamentului de Consultanță
• Avocat în Baroul București

Studii

• Licență în drept, Facultatea de
Drept, Universitatea București (2000)
U.S. Legal Methods, Introducere in
dreptul SUA, Institute for U.S. Law
Washington DC, USA (2001)
• Școala de Formare a Baroului
Paris: Noțiuni introductive în drept
francez, Baroul Paris, Paris, Franța
(2003)
• Practica Juridică a Întreprinderilor și
investițiilor, International
Development Law Institute, Roma,
Italia (2004)

Contact

Tel.: :+40213055757
Email:
l.vandewaart@gruiadufaut.com
www.gruiadufaut.com

Cabinet de Avocat GRUIA DUFAUT

Loredana Van de WAART este Avocat asociat și coordonatoarea
Departamentului de Consultanţă al Cabinetului, cu o experiență de 20 ani în m&A,
drept comercial, drept imobiliar, drept societar, achiziţii publice şi PPP, dreptul
concurenței, arbitraj intern și internațional.
loredana Van de WAART intervine frecvent şi coordonează echipele de avocaţi în
dosare complexe aferente domeniilor sale de expertiză, în special în achiziții/vânzări de
societăți și proprietăți imobiliare, dezvoltarea de proiecte industriale și logistice,
restructurări (inclusiv restructurarea activității companiilor, prin fuziuni/divizări/aport
parțial de active/ închidere/cesiune de activităţi/unităţi). Expertiza sa acoperă
acordarea de asistenţă juridică atât, în procesul de due diligence, cât şi în negocierea
şi redactarea documentelor aferente. De asemenea, intervine pe întreaga durată a
derulării procedurilor de achiziție publică/PPP, proceduri administrative şi judiciare,
acordând consultanță cu privire la respectarea legislaţiei române şi europene în cadrul procesului de elaborare a
documentaţiei de atribuire, precum şi în cazul litigiilor generate de atribuirea/executarea/încheierea/încetarea
contractelor de achiziţie publică/PPP. În portofoliul de clienți care beneficiază de serviciile acordate de loredana
van de WAART se regăsesc mari companii internaționale sau românești și imm-uri care activează în domenii
precum: telecomunicații, infrastructură, transport și logistică, construcții civile, agricultură și industria
alimentară, biotehnologie, energie și iT.

Proiecte recente:
- Asistarea unui mare grup francez în domeniul agricol în construirea si dezvoltarea unei unitati de productie de
semințe; asistență în derularea negocierilor cu toti contractantii, realizarea montajului juridic, elaborarea
documentelor aferente și supervizarea operațiunilor privitoare la realizarea tranzacțiilor și încheierea
contractelor.
- Asistarea celui mai mare operator telecom din România în legătură cu derularea procedurilor de achiziție
publică și soluționarea pe cale administrativă sau în fața instanțelor a plângerilor formulate în cadrul anumitor
proceduri de atribuire de către autorități publice contractante; asistență juridică în cadrul derularii contractelor
de achiziție publică pe diverse probleme de drept, inclusiv pe efectele pandemiei COViD asupra contractelor de
achiziție publică;
- Asistarea unui mare grup internațional în operațiunile de reorganizare a activității sale în România, prin
coordonarea tuturor demersurilor juridice aferente atât la nivel societar, cât si la nivel social;
- Asistarea unei mari companii de logistică prezentă pe piața din România în cadrul tuturor operațiunilor vizând
extinderea parcului logistic prin achiziția de noi terenuri;
Alte arii de expertiză acoperite
m&A, drept societar şi comercial, drept imobiliar, achiziții publice & PPP, dreptul concurenţei, arbitraj intern şi
internațional.

VlAD Răzvan

Expertiză în drept societar/fuziuni și achiziții

Funcție

Partener, practica de
Corporate/M&A, Achiziții Publice și
PPP, Energie și Resurse Naturale

Studii

• Universitatea Nicolae Titulescu,
Facultatea de Drept (2002)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: razvan.vlad@nndkp.ro
www.nndkp.ro
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Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

// PPP/infrastructură, energie și resurse naturale

Experiență:
• Partener, NNDKP (2018-prezent)
• Asociat senior/Asociat manager, NNDKP (2013-2018)
• Asociat senior, PNSA (2012-2013)
• Asociat/Asociat Senior/Asociat manager, mușat & Asociații (2005-2012)
• Asociat junior, Voicu & Filipescu (2004-2005)
• Asociat junior, Vlad ilie law (2003-2004)

Răzvan Vlad are o experiență de peste 17 ani în consultanță juridică. Răzvan
este specializat în domeniul dreptului societar, fuziuni și achiziții, precum și în aspecte specifice de
reglementare și derulare a contractelor FiDiC în proiecte majore de infrastructură. Răzvan a asistat clienți
în proiecte complexe din domenii precum auto și industrie grea.

ZBÂRCEA Gabriel

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în fuziuni şi achiziţii / drept comercial şi societar // drept societar şi comercial; energie şi resurse naturale

Funcție

Avocat asociat coordonator, Fondator
al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Studii

• Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Drept (licenţă în Drept,
1995)

Contact

Tel./Fax: 021 204 88 92/021 204 88
99
Email: gabriel.zbarcea@tuca.ro
www.tuca.ro

Experiență:
•Din ianuarie 2006, Avocat asociat coordonator („managing Partner”) al Ţuca
Zbârcea & Asociaţii
•ianuarie 2005 – septembrie 2005, Preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului (AVAS)
•Decembrie 2004 – ianuarie 2005, Consilier de Stat al Primului-ministru al
României
•2002 – 2004 / 1997 – 2002, Deputy managing Partner şi Partner al muşat &
Asociaţii
•1996 – 1998: Profesor Asociat, Şcoala de Ştiinţe Politice şi Administrative a
universităţii din Bucureşti, Departamentul de Drept
•Noiembrie 1993 – mai 1995, Preşedintele ligii Studenţilor din cadrul
universităţii din Bucureşti
•Noiembrie 1992 – noiembrie 1993, Secretar General al European law Student Association (ElSA) Romania,
universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept

Gabriel ZBÂRCEA este Avocat asociat coordonator al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi fondator al firmei de
avocatură. Pe lângă experienţa juridică de aproximativ 25 ani, Gabriel Zbârcea a activat în sectorul public, în
cabinetul Primului ministru, în cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), precum şi în
Comisia de Privatizare a Băncii Comerciale Române (BCR). Gabriel Zbârcea a acordat consultanţă şi a asistat
numeroase societăţi comerciale româneşti sau cu capital străin, dobândind o experienţă considerabilă în toate
tipurile de joint-ventures, locale şi internaţionale, precum şi în ceea ce priveşte restructurarea societăţilor. El a
fost direct implicat, în calitate de coordonator, în procese de privatizare, achiziţii şi fuziuni de mare amploare, din
diverse domenii ale industriei, precum şi în mai multe tranzacţii complexe din sectorul energetic, al petrolului şi
gazelor naturale.
Potrivit publicaţiei legal 500, echipa departamentului de drept societar/fuziuni şi achiziţii, coordonată de
Gabriel Zbârcea, a impresionat clienţii prin „calitatea excelentă a serviciilor oferite şi promptitudine”,
capabilităţi pe care Chambers & Partners le atribuie echipei din domeniul energiei, sub co-coordonarea lui
Gabriel Zbârcea. Totodată, Gabriel Zbârcea este „deosebit de apreciat pentru abilitatea de a identifica cele mai
bune soluţii de business” (legal 500).

ZiZZi Perry V

Expertiză în M&A, fuziuni și achiziții // drept bancar, drept imobiliar, TMT

Funcție

Managing Partner

Studii

Columbia University School of Law,
Georgetown University

Contact

Tel.: +40 21 371 5401
Email: perry.zizzi@dentons.com
www.dentons.com

Dentons

Experienţă
• managing Partner – Dentons (2018 – prezent)
• Partener – Dentons (2014 – 2018)
• Partener – Clifford Chance (2007 – 2014)
• Partener – Salans (2007)

Proiecte recente semnificative:
• Asistență acordată fondului de investiții guvernamentale din Singapore GiC, întruna din cele mai mari tranzacții imobiliare semnate în anul 2019, în Europa – achiziția
portofoliului logistic pan-european maximus de la fondul de investiții Apollo Global
management, în valoare de 950 milioane EuR. Achiziția a inclus active în hub-uri
logistice din Europa, incluzând Germania, Polonia, Slovacia, Olanda, Belgia și
Austria.
• Asistență juridică acordată unui fond de investiții global în cadrul unei tranzacții complexe transfrontaliere
(care a implicat 13 jurisdicții) în achiziția unei companii din industria de prelucrare a petrolului.
• Asistență juridică oferită White Star Real Estate în achiziția liberty Technology Park din Cluj-Napoca,
Romania, de la Fribourg Development.
• Asistență acordată companiei KC Agro în achiziția unei ferme de cereale și semințe oleaginoase (pentru o
investiție de 20 de milioane de euro).

Perry Zizzi este partenerul coordonator al biroului Dentons din România, și coordonatorul practicii de fuziuni
și achiziții a biroului din București. Este un avocat cu peste 25 ani de experiență și a practicat dreptul în piețele
emergente din Europa Centrală și de Est, Europa Occidentală și Statele unite. Perry a acordat asistență unor
numeroase fonduri de investiții cu capital privat din întreaga lume, printre care se numără TPG, Cerberus, KPS,
CD&R, Doughty hanson, Blackstone, York, Rutledge și Abris.
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concurenţă
antitruSt

BARDiCEA Răzvan

Expertiză în dreptul concurenţei

Funcție

Avocat colaborator senior

Contact

Tel.: 021 260 07 10
Email: rbardicea@birisgoran.ro
www.birisgoran.ro

Biriş | Goran

// fuziuni şi achiziţii

Răzvan BARDICEA s-a alăturat echipei Biriș Goran în 2010 și se
concentrează în principal pe aspecte legate de concurență, fuziuni și achiziții,
precum și pe aspecte generale de drept societar și comercial. Acordă consultanță
în mod regulat clienților cu privire la aspecte de conformarea cu legislația
concurenței și investigații concurențiale derulate de Consiliul Concurenței.
Răzvan este implicat, de asemenea, cu regularitate, în analiza fuziunilor,
achizițiilor și acordurilor de asociere în participațiune și – acolo unde este cazul
– obținerea aprobării operațiunilor de concentrare economică din partea
Consiliului Concurenței. Se ocupă și de redactarea contractelor de distribuție și
a altor contracte comerciale. A acordat consultanță în diverse domenii precum:
tutun, bunuri de larg consum, produse farmaceutice, servicii bancare, auto, iT și telecomunicații, precum și
servicii medicale, și a fost un membru activ în Comisia de Concurență și Subvenții de Stat din cadrul
Camerei de Comerț Americane în România. Oferă consultanță în materia concurenței unor companii
precum Air BP, Nestlé, JT international, Procter & Gamble și Policolor. Anterior, Răzvan a fost asociat în
cadrul biroului din București al firmei Salans și în biroul asociat al unei firme de avocatură din cadrul
magic Circle. A obținut o diplomă de master în Drept Comercial și Dreptul European al Concurenței de la
universitatea Cambridge (2008).

BEDROS luiza

Noerr

Expertiză în concurență/antitrust // fuziuni şi achiziţii / drept comercial şi societar, pharma

Experiență:
• Experiență în cadrul unei firme de consultanță de afaceri
• Senior Associate, Noerr (2006-2018)
• Counsel, Noerr (2018-prezent)

Funcție
Counsel

Studii

• Licenta in Drept la Facultatea de
Drept a Universității Al. I. Cuza Iași
• Diplomă de Master în Relații
Internaționale, Analiza Conflictelor și
Managementul Crizelor la Școala
Națională de Studii Politice și
Administrative, București
• Diplomă de Studii Postuniversitare
în Dreptul Uniunii Europene în
Domeniul Concurenței, King's
College, Londra

Contact

Tel.: +40 21 312.58.88
Email: luiza.bedros@noerr.com
www.noerr.com

Luiza Bedros deține o vastă experiență în tranzacții de fuziuni și achiziții importante,
restructurarea companiilor și alte aspecte complexe ale dreptului societar, precum și în
probleme de reglementare în domeniul sănătății, consilierea clienților internaționali și
naționali dintr-o gamă largă de industrii precum comerțul alimentar cu amănuntul,
sistemele de distribuție și franciză, industria farmaceutică, industria iT&C, industria auto. De asemenea, luiza
este specializată în dreptul concurenței și antitrust, oferind consultanță clienților cu privire la toate aspectele
procedurilor de control al concentrărilor economice în fața Consiliului Concurenței din România, investigații
antitrust și programe de conformitate.
Arii de expertiză acoperite: concurenta/antitrust, fuziuni şi achiziţii / drept comercial şi societar, pharma.

DiNu Georgeta

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Expertiză în concurență // ajutor de stat, dreptul Uniunii Europene

Funcție

Partener, coordonator al practicilor:
Concurență, Ajutor de Stat, Drept UE

Studii

• Master în Dreptul European al
Concurenţei la King’s College
London (2009)
• Master în Dreptul European şi
Internaţional al Afacerilor la Paris I
Pantheon Sorbonne (2006)
• Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti (2004)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: georgeta.dinu@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Experiență:
• Partener, NNDKP (2013-prezent)
• Asociat/Asociat senior/Asociat manager, NNDKP (2004-2012)

Georgeta Dinu are o experiență profesională de peste 16 ani în dreptul
concurenței (carteluri, abuzuri de poziție dominantă și alte practici restrictive de
concurență), inclusiv în investigații ale Consiliului Concurenţei (inspecţii inopinate,
răspunsuri la solicitările de informații din partea autorității, apărări față de
obiecțiile cuprinse în rapoartele întocmite de inspectorii autorității, reprezentare în
audieri); de asemenea, reprezintă clienți în fața instanțelor române și de la nivelul uniunii Europene, fie în
contestarea deciziilor de sancționare, fie intervenind în sprijinul deciziilor autorității și acordă asistență și
reprezentare în fața Consiliului Concurenței în vederea autorizării concentrărilor economice. Totodată,
Georgeta asistă clienți în proiecte de concurență neloială și privind ajutoarele de stat.
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GORAN Gelu

Expertiză în dreptul concurenţei

Funcție

Partener Co-Coordonator

Experiență

• Partener/Avocat Asociat, Biriş Goran
(2006 – prezent)
• Avocat, Salans, Bucureşti
(2003 - 2006)
• Avocat, Altheimer & Gray, Bucureşti
(1999 – 2003)
• Inspector de concurență,
Consiliul Concurenţei din România
(1997 – 1999)

Contact

Tel.: 021 260 07 10
Email: ggoran@birisgoran.ro
www.birisgoran.ro

// fuziuni şi achiziţii

Gelu GORAN, unul dintre partenerii fondatori ai Biriș Goran, este
coordonatorul departamentului de concurență al firmei și este recunoscut drept
unul dintre practicienii de top din acest domeniu, cu experiență de peste 21 de
ani. i se solicită cu regularitate de către importante companii multinaționale din
România să gestioneze cereri pentru controlul unor operațiuni majore de
concentrare economică, să ofere asistență pe durata investigațiilor cartelurilor
sau poziției de dominanță și să coordoneze programele acestora de conformare
cu legislația concurenței, în sectoare precum cel bancar, de retail, al bunurilor
de larg consum, al materialelor de construcție, agro-industrial, al ingineriei
industriale și energetic. Experiența sa acoperă o gamă largă de domenii și
sectoare de activitate, incluzând pe cele ale bunurilor de larg consum, materialelor de construcții, bancar,
al tutunului, produselor farmaceutice și fabricilor de bere. Gelu a reprezentat JT international, Nestlé,
Procter & Gamble, uniCredit Bank și Weatherford în cadrul unor investigații în materia dreptului
concurenței și aspecte de conformare și a acționat ca avocat principal în cazuri din domeniul concurenței în
numele unor clienți precum SABmiller, heidelbergCement, Wrigley, Pfizer și Gillette. Bursier Fullbright,
este admis în Baroul din New York (2006) și în Baroul București (1999) și are o diplomă de master cu
distincție de la facultatea de drept a universității Northwestern.

mihu Raul

Expertiză în dreptul concurenței // drept comercial, fuziuni și achiziții, cyber-security și data privacy

Funcție
Partener

Studii

Facultatea de Drept a Universității
București

Contact

Tel.: +40 21 371 5405
Email: raul.mihu@dentons.com
www.dentons.com

Biriş | Goran

Dentons

Experienţă
• Partener – Dentons (2014 – prezent)

Proiecte semnificative:
• Asistență acordată unei asociații de instituții financiare, precum și membrilor
acesteia, în legătură cu investigația inițiată de Consiliul Concurenței cu privire la piața
creditelor de consum și a celei de leasing financiar din Romania.
• Asistență acordată Dual man în cadrul investigației inițiată de Consiliul
Concurenței cu privire la comercializarea de produse de semnalizare rutieră.
• Asistarea cu succes a Auchan și obținerea anulării amenzii în valoare de 5
milioane de euro aplicate de Consiliul Concurenței, în urma unei investigații având ca
obiect înțelegeri privind fixarea prețurilor.
• Asistență acordată Auchan și metro în legătură cu structurarea și implementarea
primului proiect de achiziție în comun din România.

Raul Mihu partener și coordonează de concurență, data privacy și conformitate din cadrul biroului Dentons
din București. Experiența sa în domeniul concurenței include evaluarea și reformarea activității clienților și a
sistemelor de franciză, asistență în investigațiile inițiate de autoritățile de reglementare în domeniul concurenței și
identificarea de noi abordări pentru nevoile clienților în acest domeniu, atât în România, cât și la nivel european.
Raul este inițiatorul unor programe privind responsabilitatea socială și al unor programe pro-bono și a
susținut mai multe inițiative menite să eficientizeze activitățile de asistență juridică prin creșterea competenței
informatice și utilizarea celor mai noi tehnologii.
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POPESCu Alina

Expertiză în dreptul concurenței/antitrust

Funcție

Founding Partner

Studii

• LL.M, Montesquieu Bordeaux IV,
Franța (2004);
• LL.B, Universitatea București,
Facultatea de drept (2003).

Experiență

• MPR PARTNERS | MARAVELA,
POPESCU & ASOCIAȚII – Founding
& Managing Partner
• Mușat & Asociații –
Partner/Managing Associate/Senior
Associate/Associate
• Rubin, Meyer, Doru, Trandafir &
Asociaţii – Associate

Contact

Tel.: 021 310 1717
Email:
alina.popescu@mprpartners.com
www.mprpartners.com

MPR PARTNERS | MARAVELA, POPESCU & ASOCIAȚII
Alina Popescu deține o bogată experiență în domeniul concurenței, proiectele
coordonate în acest domeniu incluzând conceperea de politici de compliance la
nivel național și european, asistență în cadrul investigațiilor derulate de
autoritățile de concurență naționale și europene și al plângerilor adresate
acestora în materie de înțelegeri și abuz de poziție dominantă, asistență în
legătură cu procedurile de control al concentrărilor economice, analiza
contractelor de distribuție, de licență și a unei mari varietăți de alte contracte
din punct de vedere al potențialelor mecanisme și clauze nelegale din
perspectiva dreptului concurenței, asistarea beneficiarilor și autorităților publice
în legătură cu diferite forme de ajutor de stat etc. Alina este invitată să participe
în calitate de lector la numeroase evenimente de specialitate și contribuie în mod
constant cu articole în cadrul publicațiilor de profil din domeniul concurenței.

Mandate recente:
• asistarea J. Christof E&P Services S.R.l. şi Christof Private Firefighting Services S.R.l. în procedura
de notificare la autorităţile de concurenţă din România şi Serbia a concentrării economice rezultate ca
urmare a externalizării de către OmV Petrom a unor operaţiuni şi servicii generale de suprafaţă, conexe
activităţilor de extracţie şi producţie a petrolului şi gazelor naturale, împreună cu activele şi angajaţii care
le deservesc;
• asistarea unui important furnizor mondial de infrastructură a tehnologiei informației și comunicațiilor
(iCT) și dispozitive inteligente în fața Consiliului Concurenței în ceea ce privește depunerea unei plângeri
oficiale cu privire la aspectele legate de dreptul concurenței care decurg din publicarea și promovarea
Proiectului de lege privind tehnologia 5G;
• reprezentarea unui producător de mirodenii de renume mondial în ceea ce privește analiza și
revizuirea unui acord de distribuție transfrontalieră din perspectiva dreptului concurenței din uE și din
România.
• asistarea diviziei de servicii financiare a unui producător auto important în ceea ce privește schimbul
de informații sensibile în cadrul grupului clientului și elaborarea de recomandări personalizate cu privire la
schimbul de informații sensibile în cadrul diferitelor entități ale grupului clientului.
Arii de expertiză acoperite: concurență, arbitraj, iT & telecomunicații, media, proprietate intelectuală,
drept comercial și societar, fuziuni și achiziții, dreptul muncii.

VASilAChE Raluca

Expertiză în dreptul concurenţei / antitrust // ajutoare de stat, proprietate intelectuală

Funcție

Avocat asociat

Studii

•Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 1999)

Contact

Tel./Fax: 021 204 76 33/021 204 88
99
Email: raluca.vasilache@tuca.ro
www.tuca.ro

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Experiență:
•Din ianuarie 2008, Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii
•martie 2005 – decembrie 2007, Avocat colaborator senior al Ţuca
Zbârcea & Asociaţii
•Octombrie 1999 – februarie 2005, Avocat colaborator senior (septembrie
2002 – februarie 2005) şi avocat colaborator (octombrie 1999 – august 2002)
la muşat & Asociaţii

Raluca VASILACHE este Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii. Ea
coordonează departamentul de dreptul concurenţei al firmei, având o experienţă
juridică de 21 ani. Apreciată de numeroase publicaţii internaţionale pentru
activitatea sa în materie de control al fuziunilor, antitrust şi ajutoare de stat, Raluca
Vasilache a reprezentat numeroase companii multinaţionale cu privire la o gamă
largă de aspecte de dreptul concurenţei, de la proceduri de notificare la Consiliul Concurenţei, ajutoare de stat,
până la reprezentare în investigaţiile declanşate de autoritatea de reglementare pe diverse pieţe: petrol,
telecomunicaţii, piaţa bunurilor de larg consum, industria siderurgică, farmaceutică, pensii private etc. În plus,
Raluca Vasilache are o experienţă relevantă şi în materie de proprietate intelectuală. Ea a primit premiul pentru
practica în domeniul Dreptului Concurenței în cadrul Galei Avocați de Top (Finmedia, 2017).
Conform publicaţiei Chambers & Partners, Raluca Vasilache nu a încetat să impresioneze şi reuşeşte, în
fiecare an, „să adune comentarii elogioase din partea clienţilor pentru serviciile privind procedura de control al
operaţiunilor de concentrare şi alte aspecte de dreptul concurenţei”. Totodată, această publicaţie remarcă faptul
că echipa coordonată de Raluca Vasilache este permanent implicată „în numeroase din mandatele cheie în acest
domeniu din România (…) înregistrând succese notabile în special în cazuri privind diverse investigaţii ale
autorităţii de concurenţă”.
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ENAChE mădălin

Expertiză în dreptul penal al afacerilor // drept civil, drept comercial, drept sportiv

Funcție

Partener Senior

Studii

• Facultatea de Drept, Universitatea
„Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Experiență

• Partener coordonator
”Enache CDA”, 2017 - 2018
• Partener coordonator
Dep. Drept Penal „Mușat & Asociații”,
2013 - 2017
• Partener „Șerban & Asociații”,
2011 - 2013

Contact

Tel.: 0040.723.323.541
Email: madalin@enachepirtea.ro
www.enachepirtea.ro

Mădălin activează de peste 15 ani în mod intensiv și exclusiv doar în cazuri
penale la cel mai înalt nivel, fiind recunoscut în domeniu ca unul dintre cei mai
buni practicieni din „noul val”, cu o experiență profesională solidă, de primă
clasă, rezultată din implicarea activă într-unele dintre cele mai dificile dar și
mediatizate investigații și procese penale ale ultimilor ani.
mădălin a consiliat, asistat și a reprezentat clienți binecunoscuți sau lideri în
domeniile lor de activitate, activând pe plan internațional sau național, fie că este
vorba de companii, oameni de afaceri sau directori, români sau străini, ori de
politicieni de nivel înalt și funcționari de stat.
Activitatea lui profesională este concentrata pe cazuri de corupție, fraudă
financiară și fiscală, deturnare de fonduri publice sau europene, spălare de bani,
infracțiuni informatice, infracțiuni de mediu etc., oferind totodată opinii de
specialitate și consultanță în materie de guvernanță corporativă (compliance & regulatory).
Datorită abordării sale practice și orientate spre mediul de afaceri, mădălin este un lector apreciat pe teme
de drept penal, publicând, de asemenea, mai multe articole de specialitate, în publicații naționale și
internaționale, pe diferite subiecte relevante din domeniul de drept penal, în special în domeniile infracțiunilor de
afaceri, spălarea banilor sau confiscare.
Activitatea sa de succes în materia Dreptului Penal al Afacerilor este recunoscută de publicații internaționale
de prestigiu, precum legal 500, Chambers Europe sau Global law Experts, primind de asemenea numeroasele
distincții la nivel național. Totodată, mădălin este autor pentru Romania în numeroase publicații internaționale
de profil (legal500, Anti-Bribery & Corruption, Chambers & Partners, Anti Corruption - Trends &
Developments, international Comparative legal Guides, în domeniile Anti-money laundering, Business Crime și
Bribery&Corruption).

PiRTEA luciana-Simona

Expertiză în dreptul penal al afacerilor // pharma, dreptul muncii, drept comercial

Funcție

Partener Coordonator

Studii

• GM Master Class Academy, CBC
România
• Master în Comunicare Managerială
și Resurse Umane, SNSPA București
• Facultatea de Drept, Universitatea
București
• Facultatea de Comunicare Socială,
Academia Națională de Informații
„Mihai Viteazul” București

Experiență

• Managing Partner „Simona Pirtea Cabinet de avocat”, 2016 - 2018
• Avocat coordonator Dep. Drept
Penal „Bulboacă & Asociații”,
2013 - 2016
• Senior Associate „
Șerban & Asociații”, 2011 - 2013

Contact

Tel.: 0740.137.358
Email: simona@enachepirtea.ro
www.enachepirtea.ro

ENACHE PIRTEA & ASOCIAȚII

ENACHE PIRTEA & ASOCIAȚII

Simona este un avocat recunoscut în materia Dreptului Penal al Afacerilor, cu
o experiență de peste de 15 ani în domeniile juridic, securitate economică și riskmanagement, fiind implicată și coordonând cu succes numeroase proiecte de o
dificultate deosebită în industrii precum pharma, banking, media & iT, construcții
și agricultură.
Este apreciată de clienții și partenerii săi ca având o foarte bună pregătire
teoretică dar și o gândire strategică cu adevărat ”out of the box”, orientată spre
eficiență și business, fapt pentru care este implicată în numeroase proiecte de
antreprenoriat, atât la nivel național cât și internațional, principala sa preocupare
fiind sprijinirea, din postura avocațială, a dezvoltării unor business-uri etice și de
durată, prin oferirea unor soluții concrete, practice și adaptate mediului de afaceri
actual.
De asemenea, experiența sa cuprinde și proiecte ample de prevenție, inclusiv prin susținerea de training-uri
specializate, cu componente legale și etice, precum și prin implicarea în investigații interne și auditări de
conformitate corporativă în cadrul unor companii naționale și multinaționale.
Simona este Vicepreședinte legal al Professional Women Network, membru al Asociației pentru Prevenirea și
Combaterea Fraudei, membru al Romanian Business leaders și membru-fondator al programului de repatriere
prin antreprenoriat Repatriot, dar și autor pentru Romania în numeroase publicații internaționale de profil
(legal500, Anti-Bribery & Corruption, Chambers & Partners, Anti Corruption - Trends & Developments,
international Comparative legal Guides, în domeniile Anti-money laundering, Business Crime și
Bribery&Corruption).
Activitatea sa în cadrul ENAChE PiRTEA & Asociații este recunoscută de publicații internaționale de
prestigiu, precum legal 500, Chambers Europe sau Global law Experts, fiind de asemenea de remarcat
numeroasele premii și distincții primite la nivel național.
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PiTiCAŞ Oana

Noerr

Expertiză în drept penal/white-collar crime // drept societar, real estate, litigii

Experiență:
• Experiență în cadrul unor firme de avocatură din România: Biris Goran SPARl
(2014 - 2015), SPARl Stalfort & Somesan (2015 - 2016)
• Senior Associate, Noerr (2016-prezent)

Funcție

Senior Associate, Coordinator
White-Collar Crime Practice

Studii

• Licenta in Drept la Facultatea de
Drept a Universității Bucuresti
• Master in Stiinte Penale la
Facultatea de Drept a Universității
Bucuresti

Contact

Tel.: +40 21 312.58.88
Email: oana.piticas@noerr.com
www.noerr.com

Oana Piticaș este specializată în domeniul infracțiunilor de tip white-collar
(economice), în domeniul conformității și investigațiilor interne, consilierea investitorilor
străini și locali într-o gamă largă de aspecte legate de dreptul penal și răspunderea
entităților juridice. De asemenea, Oana deține experiență și expertiză în dezvoltarea
imobiliară și tranzacțiile aferente, litigiile civile, ceea ce îi permite să consilieze companii locale și clienți
internaționali cu privire la activitățile lor comerciale și provocările juridice din România.
Arii de expertiză acoperite: drept penal/white-collar crime, drept societar, real estate, litigii

RuSu Adrian

Expertiză în dreptul penal al afacerilor // pharma, dreptul muncii, drept civil

Funcție

Asociat Coordonator

Studii

• Facultatea de Drept, Universitatea
„Dimitrie Cantemir” București

Experiență

• Asociat Senior ”Enache CDA”,
2017 - 2018
• Avocat asociat „Mușat & Asociații”,
2015 - 2017

Contact

Tel.: 0721.360.406
Email: adrian.rusu@enachepirtea.ro
www.enachepirtea.ro

Adrian face parte din noua generație de avocați, activând îndeosebi în aria
Dreptului Penal al Afacerilor, unde a acumulat o experiență importantă și extrem
de diversă ca urmare a implicării sale în numeroase cazuri de criminalitate a
„gulerelor-albe” dar și în numeroase cazuri conexe.
Activitatea sa profesională, axată în principal pe cazuri și proiecte de Drept
Penal al Afacerilor, este una de succes, datorat mai ales rigurozității de care dă
dovadă în analizarea tuturor aspectelor fiecărui proiect, astfel incât Adrian a avut
numeroase rezultate pozitive pentru clienți în proiectele gestionate. De asemenea, el
este foarte activ ca avocat pledant, inclusiv în litigii de drept civil, drept comercial
și dreptul muncii, activitatea sa profesională fiind completată de numeroase
mandate de consultanță în domeniul Pharma & medical. Experiența sa avocațială
cuprinde inclusiv proiecte ample de prevenție (Compliance & Regulatory), inclusiv
prin participarea și susținerea de training-uri specializate, cu componente legale și etice, precum și prin
implicarea în investigații interne în cadrul unor companii multinaționale.
Adrian a făcut parte din echipele de avocați implicați în mai multe proiecte juridice complexe și multidisciplinare, dovedind că o cunoaștere solidă a dreptului, o perspectivă nouă și o gândire clară duc întotdeauna
la soluții inovatoare și cuprinzătoare, motiv pentru care mai multe publicații interne deja i-au remarcat
activitatea și rezultatele deosebite.

TOGAN liviu

Expertiză în drept penal (infracțiuni financiare) // drept societar & comercial, litigii & arbitraj

Funcție
Partener

Studii

•Specializare postuniversitară în Dreptul
Societăților și Drept Comercial,
Universitatea din București
•Diplomă de Licență în Drept,
Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir
(1999)

Contact

Bulevardul Aviatorilor, nr.43, Sector 1,
Cod poștal 011853, București,
România
Tel.: +40-21 202 59 12
Email: liviu.togan@musat.ro
www.musat.ro
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procedurile de insolvență.

MUȘAT & ASOCIAȚII

Liviu Togan este specializat în Drept penal, Drept societar & comercial, litigii
& Arbitraj, având o experiență profesională de peste 20 de ani. liviu a reprezentat
cu succes diverse societăți și persoane fizice (în special oameni de afaceri și
persoane publice) în fața autorităților de cercetare penală și a instanțelor române la
toate nivelurile, în cadrul unor proceduri judiciare complexe legate de infracțiuni de
corupție, evaziune fiscală, spălare de bani, constituirea unor grupuri de crimă
organizată, precum și abuz în serviciu, înșelăciune etc.
Experiența sa include și realizarea de audituri de conformitate corporativă,
asistând numeroși clienți cu identificarea și remedierea riscurilor penale care pot
afecta activitatea economică a corporațiilor. liviu are, de asemenea, o bogată
experiență în sectoarele de fuziuni și achiziții și energie. liviu asistă și reprezintă
clienții și în dispute legate de dreptul administrativ și fiscal, dreptul societar și în

energie
Şi reSurSe
naturale
 mediu


DRAGOmiR Ciprian

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în dreptul mediului // roprietate intelectuală, protecţia datelor cu caracter personal, restructurări şi insolvenţă

Experiență:
•Din martie 2005 până în prezent, Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii
•ianuarie 2005 – martie 2005, Avocat asociat al muşat & Asociaţii
•ianuarie 2000 – ianuarie 2005, Avocat colaborator senior al muşat & Asociaţii
•ianuarie 1999 – ianuarie 2000, Avocat colaborator al muşat & Asociaţii

Funcție

Avocat asociat, Fondator al Ţuca
Zbârcea & Asociaţii

Studii

•Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 1998)

Contact

Tel./Fax: 021 204 88 98/021 204 88
99
Email: ciprian.dragomir@tuca.ro
www.tuca.ro

Ciprian DRAGOMIR este Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, unul
dintre fondatorii firmei de avocatură şi coordonatorul practicii în domeniul
dreptului mediului. Cu o experienţă juridică de 22 ani, el a asistat investitori străini
şi locali în legătură cu managementul deşeurilor, obţinerea autorizaţiilor de mediu
şi altor avize necesare, proceduri complexe precum iPPC, BAT, proceduri de
evaluare a impactului de mediu, precum şi în legătură cu dezvoltarea de proiecte de
tip greenfield sau brownfield, etc. De asemenea, a acordat asistenţă unei autorităţi
publice în implementarea de strategii de restructurare la nivelul societăţilor din industria minieră.
Alte arii de expertiză includ fuziuni şi achiziţii, protecţia datelor cu caracter personal. Totodată, Ciprian
Dragomir este coordonatorul proiectelor firmei de proprietate intelectuală şi are experienţă în proceduri de
restructurare şi insolvenţă.

mOiNESCu irina

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în energie şi resurse naturale // fuziuni, achiziţii şi privatizări, drept societar şi comercial

Experiență:
• Din ianuarie 2011, Avocat asociat Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• 2008-2010, Avocat colaborator coordonator Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• 2005-2007, Avocat colaborator senior Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• 2003-2005, Avocat colaborator senior muşat & Asociaţii
• 2000-2002, Avocat colaborator muşat & Asociaţii

Funcție

Avocat Asociat

Studii

• Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 2000)

Contact

Tel./Fax:
021.204.76.41/021.204.88.99
Email: irina.moinescu@tuca.ro
www.tuca.ro

Irina MOINESCU este avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, fiind
specializată în principal în gestionarea problemelor de drept specifice sectorului
energetic, îndeosebi energie electrică. Ea a dobândit o experienţă semnificativă în
cadrul unor proiecte precum privatizarea unor societăţi de distribuţie de electricitate
şi gaze naturale sau dezvoltarea unor proiecte investiţionale de anvergură în
sectorul energetic, cu precădere în domeniul energiei regenerabile. Paleta sa de
activităţi a inclus şi gestionarea de aspecte de reglementare, precum amendarea cadrului legislativ în domeniul
energiei regenerabile, fiind direct implicată în redactarea propunerilor de modificare a legii pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, dar şi a problemelor de drept societar şi
comercial, fuziuni şi achiziţii aferente implementării proiectelor firmei în domeniul energetic.

POPA Cornel

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în energie şi resurse naturale // drept societar şi comercial, fuziuni şi achiziţii, redactare acte normative, arbitraje

Funcție

Avocat Asociat, Fondator
al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Studii

• Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 1995)

Contact

Tel./Fax:
021.204.88.94/021.204.88.99
Email: cornel.popa@tuca.ro
www.tuca.ro
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Experiență:
• Din martie 2005, avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi unul dintre
avocaţii fondatori ai firmei
• iulie 2002-martie 2005, avocat asociat al muşat & Asociaţii
• Februarie 1996-iunie 2002, Sulică
& Asociaţii, avocat asociat din ianuarie 1999

Cornel POPA este avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi unul dintre
fondatorii firmei de avocatură. Specializat în aspecte juridice ale industriei de petrol
şi gaze naturale, Cornel Popa a asigurat servicii de asistenţă şi reprezentare unor
jucători pe această piaţă în legătură cu problemele juridice intervenite în
operaţiunile curente, inclusiv în procesele de fuziuni şi achiziţii, drept societar şi
comercial (cum ar fi contracte pentru explorarea, forajul, transportul, distribuţia,
rafinarea şi comercializarea petrolului şi gazelor naturale), litigii şi arbitraje specifice etc.
Totodată, experienţa sa acoperă toate formele de soluţionare a disputelor, inclusiv litigii civile, mediere,
precum şi arbitraje interne şi internaţionale.
„Cornel Popa a acumulat o experienţă semnificativă în asocieri de tip joint venture, fuziuni şi achiziţii, privatizări şi proiecte în sectorul energetic”, notează Chambers & Partners, iar clienţii firmei, citaţi de acelaşi ghid de
specialitate, consideră că „implicarea sa pe parcursul arbitrajelor este pe cât de apreciată, pe atât de eficientă.”

VlĂDESCu Sorin

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în energie şi resurse naturale // drept societar şi comercial, fuziuni şi achiziţii, redactare acte normative

Funcție

Avocat Asociat, Fondator
al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Studii

• Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 1998)

Contact

Tel./Fax:
021.204.88.95/021.204.88.99
Email: sorin.vladescu@tuca.ro
www.tuca.ro

Experiență:
• Din martie 2005, Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi unul dintre
avocaţii fondatori ai firmei
• ianuarie 2004-martie 2005, Avocat asociat al muşat & Asociaţii

Sorin VLĂDESCU este avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, unul
dintre fondatorii firmei de avocatură şi totodată coordonatorul departamentului de
energie. Cu o experienţă juridică de 21 ani, el a fost implicat atât în fuziuni şi
achiziţii, precum şi în privatizări în sectorul energetic ori al distribuţiei de gaze din
România. De asemenea, experienţa sa profesională include asistenţă acordată unor
investitori români şi străini în dezvoltarea de proiecte de tip greenfield, inclusiv în
domeniul energiei regenerabile, precum achiziţia şi dezvoltarea celui mai mare
proiect eolian pe uscat din Europa.
Potrivit Chambers & Partners, „Sorin Vlădescu rămâne unul dintre cei mai apreciaţi specialişti în energie şi
este recomandat îndeosebi pentru capabilităţile sale în domeniul energiei electrice. Priceperea cu care echipa
acestui departament acoperă o multitudine de probleme specifice în domeniul energiei şi resurselor naturale a
atras clienţi cu rezonanţă, jucători de top pe această piaţă”. De asemenea, legal 500 notează că echipa
coordonată de Sorin Vlădescu impresionează clienţii prin „calitatea excelentă a serviciilor oferite şi
promptitudine”.
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drePt
Financiarbancar
 Piaţa
de caPital


ANTON Gabriela

Expertiză în drept financiar-bancar // fuziuni și achiziții, project finance

Funcție

Avocat asociat

Studii

•Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 2000)
•Colegiul Juridic de Studii Europene din
cadrul Universităţii Paris I Pantheon
Sorbonne (2000)

Contact

Tel./Fax: 0374 136 342/021 204 88 99
Email: gabriela.anton@tuca.ro
www.tuca.ro

Experiență:
•Din ianuarie 2017 până în prezent, Avocat asociat în cadrul Ţuca Zbârcea &
Asociaţii
•ianuarie 2011 – decembrie 2016, Avocat colaborator coordonator în cadrul
Ţuca Zbârcea & Asociaţii
•ianuarie 2006 – decembrie 2010, Avocat asociat în cadrul Vilău & mitel
•martie 2003 – ianuarie 2006, Avocat colaborator senior în cadrul
Vilău & mitel
•ianuarie 2001 – februarie 2003, Avocat colaborator în cadrul
muşat & Asociaţii
Gabriela ANTON este Avocat asociat al Țuca Zbârcea & Asociații. Având o
experienţă practică de 19 ani, ea s-a specializat în drept financiar-bancar și în
fuziuni şi achiziţii în sectorul bancar. Gabriela a consiliat instituţii de credit, fonduri de investiţii, instituţii
financiare internaționale, precum şi împrumutați în legătură cu un spectru larg de finanţări, precum finanțarea
proiectelor de investiţii sau a activității comerciale în industrii diverse. De asemenea, Gabriela a acordat
consultanță în fuziuni și achizitii, privatizări, operațiuni de restructurare, transferuri de active bancare, inclusiv
portofolii de credite neperformante. Experienţa profesională a Gabrielei Anton acoperă şi alte domenii ale
dreptului, precum drept societar şi comercial.

ChiTu (BOERu) loredana

Expertiză în piețe de capital // drept societar, fuziuni și achiziții

Funcție
Partener

Studii

Facultatea de Drept a Universității
București

Contact

Tel.: +40 21 371 5463
Email:
loredana.chitu@dentons.com
www.dentons.com

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Dentons

Experiență
• Partener – Dentons (2019 - prezent)

Proiecte recente semnificative, incluzând proiecte în cadrul colaborării
anterioare:
• Câștigarea procesului competitiv de selecție a casei de avocatură ce va acorda
asistență hidroelectrica SA în cadrul ofertei publice de acțiuni și listării la bursă a
unui procent din capitalul social al acesteia.
• Asistență juridică în calitate de consultant al tranzacției pentru o potențială
emisiune de obligațiuni ale municipiului București, în valoare de 555 milioane RON.
• Asistență juridică acordata unui sindicat de bănci cu privire la ofertele publice și
listarea medlife și Sphera Franchise Group la BVB.
• Asistență juridică acordată companiei Societatea Energetică Electrica S.A în
legătură cu achiziționarea participațiilor deținute de Fondul Proprietatea în filialele de distribuție și furnizare de
energie ale companiei.

Loredana Chitu este Partener și coordonatorul grupului de Piețe de capital al biroului Dentons din București,
cu experiență vastă în tranzacții pe piața de capital cu acțiuni sau obligațiuni, acordând consultanță atât
emitenților, cât și băncilor de investiții. loredana este totodată un avocat cu experiența în tranzacții de fuziuni și
achiziții de top, în special transferuri de portofolii de credite și achiziții având ca obiect instituții de credit sau
reglementate.
Avocat bine-cunoscut pentru aspecte de reglementare a piețelor de capital, loredana oferă consultanță
emitenților, acționarilor și intermediarilor pe teme de guvernanță corporativă, drepturile acționarilor, instrumente
financiare derivate, miFiD, abuz de piață și cerințe de transparență. De asemenea, oferă asistență fondurilor
private de investiții pe teme de reglementare în baza AiFmD.
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DAmiAN Ştefan

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în drept financiar-bancar/piaţa de capital // fuziuni şi achiziţii, privatizări, drept societar şi comercial

Funcție

Avocat Asociat Coordonator Adjunct,
Fondator al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Experienț\:

•Din martie 2005, Avocat asociat
coordonator adjunct („Deputy Managing
Partner”) al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi
unul dintre avocaţii fondatori
• Ianuarie 2001-martie 2005, Avocat
asociat al Muşat & Asociaţii
• Ianuarie 1998-decembrie 2000, Avocat
colaborator senior al Muşat & Asociaţii

Studii

• Universitatea Româno-Americană,
Facultatea de Drept (licenţă în Drept, 1998)

Contact

Tel./Fax:
021.204.88.93/021.204.88.99
Email: stefan.damian@tuca.ro
www.tuca.ro

Ştefan DAMIAN este avocat asociat coordonator adjunct al Ţuca Zbârcea &
Asociaţii şi fondator al firmei de avocatură. Cu o experienţă juridică de 22 ani, el
este specializat în proiecte de privatizare şi post-privatizare, fuziuni şi achiziţii,
precum şi restructurări corporative în sectoarele financiar-bancar şi asigurări,
pensii private, precum şi siderurgie, farma şi servicii medicale, bunuri de larg
consum, telecomunicaţii etc. De asemenea, Ştefan Damian este unul dintre
coordonatorii departamentului pieţe de capital, calitate în care a fost implicat în
proiecte de anvergură în România, precum prima listare a unei companii
internaţionale la categoria internaţional de pe Bursa de Valori Bucureşti şi a
colaborat îndeaproape cu Bursa de Valori Bucureşti şi Depozitarul Central în
vederea elaborării şi implementării diverselor regulamente pe piaţa de capital din România.
Ştefan Damian este constant recomandat de publicaţii internaţionale de prestigiu, precum legal 500, iFlR
1000, Chambers & Partners, pentru expertiza în domeniile financiar-bancar şi pieţe de capital, fuziuni şi achiziţii,
precum şi private equity.

DAYES Simon

Expertiză în drept bancar // finanțări, restructurare

Funcție
Partener

Studii

University of Oxford, School of Law

Contact

Tel.: +40 21 371 5419
Email: simon.dayes@dentons.com
www.dentons.com

Dentons
Experiență
• Partener – Dentons (2019 - prezent)
• Partener – CmS (2006 – 2019)

Proiecte recente semnificative:
• Asistență juridică acordată celor mai importante bănci active în Europa Centrală
și de Est în proiecte importante de finanțări de achiziții imobiliare (clădiri de birouri și
proiecte logistice), cât și finanțări pentru achiziții importante din sectorul energetic.
• Asistență juridică acordată unor importate companii și fonduri de investiții
prezente pe piața din Romania cu privire la facilitățile de credit și soluții pentru
evitarea situațiilor de impas generate de efectele pandemiei COViD-19.
• Asistență juridică acordată unor organisme guvernamentale străine în
importante proiecte de finanțare internaționale.

Simon Dayes este Partener în grupul Bănci și Finanțări din cadrul Biroului Dentons din București. Avocat
calificat în marea Britanie, Simon oferă de peste 15 ani asistență juridică instituțiilor financiare și sponsorilor de
proiect în tranzacții transfrontaliere în Europa Centrală și de Est.
Este specializat în finanțarea de proiecte, finanțarea comercială structurată și restructurări financiare,
împrumuturi corporative și imobiliare și sindicalizări. A oferit consultanță în tranzacții de anvergură din diverse
sectoare, precum cel energetic și al surselor de energie regenerabilă, infrastructură și hoteluri în Europa, Orientul
mijlociu și Africa.

DuDOiu mihai

Expertiză în drept financiar-bancar/piaţa de capital // project finance

Funcție

• Avocat Asociat
• Co-coordonator al departamentului
financiar-bancar

Experienț\:

• Din ianuarie 2011, Avocat asociat
Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• 2009-2010, Avocat colaborator
coordonator Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• 2006-2009, Avocat colaborator senior
CMS Cameron McKenna
• 1999-2006, Stagiar, Avocat junior,
Avocat coordonator şi Avocat
coordonator senior la societatea de
avocatură asociată cu KPMG Romania

Studii

• Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 2000)

Contact

Tel./Fax:
021.204.76.36/021.204.88.99
Email: mihai.dudoiu@tuca.ro
www.tuca.ro
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Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Mihai DUDOIU este avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi cocoordonator al tranzacţiilor firmei în domeniul bancar şi al finanţărilor/project
finance. Cu o experienţă de 20 ani în drept societar şi proiecte de finanţare, el a
asistat în restructurarea portofoliilor de credite şi a proiectelor având dificultăţi
financiare, în acordarea de credite bancare sindicalizate cu o valoare cumulată de
mai multe miliarde de euro, în finanţarea unor proiecte de dezvoltare a unor centre
comerciale, spaţii de birouri, proiecte rezidenţiale şi hoteluri, în finanţarea de
proiecte energetice, în special pentru producerea de energie din surse regenerabile,
dar şi finanţări de achiziţii şi investiţii în noi capacităţi de producţie.
Recomandat pentru experienţa în drept financiar-bancar şi project finance,
mihai Dudoiu este apreciat de Chambers & Partners pentru „abordarea inovatoare
şi preocuparea permanentă de a furniza soluţii” problemelor juridice ale clienţilor.
În acelaşi director, în materie de project finance, echipa departamentului primeşte comentarii laudative din partea
clienţilor: „Îi abordezi cu o problemă, iar ei îţi anticipează imediat nevoile. Ai certitudinea, în orice moment, că
vor dispune de resursele necesare”. Totodată, mihai Dudoiu este recomandat cu prioritate de legal 500.

iVAN Silvana

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în drept financiar-bancar/piaţa de capital // fuziuni, achiziţii şi privatizări, drept societar şi comercial, asigurări

Funcție

Experiență:
• Din ianuarie 2011, Avocat asociat Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• 2008-2010, Avocat colaborator coordonator Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• 2005-2008, Avocat colaborator senior Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• 2003-2005, Avocat colaborator muşat & Asociaţii
• 2001-2002, Avocat colaborator Ştefănică & Asociaţii

• Avocat Asociat
• Co-coordonator al departamentului
pieţe de capital

Studii

• Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 2000)
• Central European University, Budapesta,
Master în Dreptul Afacerilor Internaţionale
(2003)

Contact

Tel./Fax:
021.204.76.40/021.204.88.99
Email: silvana.ivan@tuca.ro
www.tuca.ro

Silvana IVAN este avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi cocoordonator al departamentului pieţe de capital. Cu o experienţă practică de 19 ani,
ea a asistat clienţi importanţi ai firmei în ceea ce priveşte o paletă largă de
operaţiuni de pe pieţele de capital/cu instrumente financiare, precum şi cu privire la
cerinţele de autorizare şi reglementare aplicabile diverselor entităţi reglementate din
domeniu. De asemenea, a contribuit la elaborarea şi implementarea reglementărilor
şi procedurilor existente în vederea optimizării cadrului juridic actual în domeniul pieţelor de capital, alinierii
acestuia standardelor şi practicilor internaţionale.
În plus, Silvana ivan deţine o experienţă vastă în drept societar şi comercial, fuziuni şi achiziţii,
privatizare/post-privatizare, precum şi asigurări şi servicii medicale.

luPOi magdalena

Expertiză în financiar-bancar

Funcție

Counsel, Head of Banking & Finance
Department

Studii

• Licenţă în drept – Facultatea de
Drept a Universităţii Bucureşti

Contact

Tel.: +40 21 312.58.88
Email: magdalena.lupoi@noerr.com
www.noerr.com

Noerr
Experiență:
• Director departament juridic, Banque Franco Roumaine
• Director departament juridic şi de recuperare a creditelor, Anglo Romanian
Bank
• head of Banking & Finance Department, Noerr (2007-prezent)

Magdalena Alexandra Lupoi s-a alăturat biroului din Bucureşti în 2007, în
calitate de coordonator al departamentului de Banking & Finance, după o
îndelungată experienţă în calitate de Director al departamentului juridic şi de
recuperare a creditelor al unor bănci străine activând în România.
magdalena lupoi are vaste cunoştinţe privind legislaţia financiar-bancară
şi corporativă şi este bine cunoscută pentru experienţa sa în tranzacţii financiare pentru bănci şi societăţi de
leasing, dar şi în domeniul asigurărilor. A asigurat asistenţă juridică în numeroase proiecte complexe de
finanţare (împrumuturi sindicalizate, finanţări structurate, finanţări de proiect) şi refinanţare. De asemenea,
magdalena lupoi a acordat asistenţă juridică unor importante societăţi internaţionale de asigurare în
legătură cu înfiinţarea în România a unor filiale şi obţinerea autorizaţiilor de funcţionare, precum şi în
legătură cu operaţiunile curente desfăşurate de acestea.
Arii de expertiză acoperite: financiar-bancar, leasing, asigurări, piaţa de capital.
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mARiN Simona

Expertiză în drept bancar // finanțări, restructurare

Funcție
Partener

Studii

George Washington University
School of Law

Contact

Tel.: +40 21 371 5400
Email:
simona.marin@dentons.com
www.dentons.com

Dentons
Experiență
• Partener – Dentons (2019 - prezent)
• Partener – CmS Cameron mcKenna (2014 – 2019)

Proiecte recente semnificative:
• Asistență juridică acordată AFi Europe în calitate de lead negotiation counsel în
cadrul celei mai mari tranzacții de real estate încheiată în 2020 în Romania cu privind
finanțarea achiziției unui portofoliu de birouri din București și Timișoara de la NEPi
Rockcastle.
• Asistență juridică acordată celor mai importante bănci din Europa Centrală și de
Est în proiecte importante de finanțări de achiziții imobiliare (clădiri de birouri și
proiecte logistice), și finanțări pentru achiziții importante din sectorul energetic.
• Asistență juridică acordată unor importate companii și fonduri de investiții prezente pe piața din Romania cu
privire la facilitățile de credit și soluțiile de evitare a situațiilor de impas generate de efectele pandemiei COViD-19.
Simona Marin este partener și coordonator al practicii de drept bancar al biroului Dentons din București.
Experiența sa se concentrează pe finanțarea de proiecte sustenabile, finanțare imobiliară și alte structuri de
finanțare, sindicalizate și bilaterale, garantate și negarantate. Simona are peste 15 ani de experiență în consultanță
într-o gamă largă de finanțări și proiecte de anvergură din Europa.
A oferit asistență în tranzacții de finanțare în domeniul imobiliar și de construcții, în domeniul energiei și
utilităților, hotelurilor și agrementului, serviciilor financiare precum și infrastructura. Oferă consultanta atât
împrumutătorilor (bănci comerciale și instituții financiare internaționale) cât și împrumutaților, fiind implicată, în
calitate de coordonator juridic în unele dintre cele mai mari tranzacții de finanțare din regiune din ultimii ani.

NESTOR manuela m.

Expertiză în drept financiar-bancar

Funcție

Partener coordonator,
Partener Senior
Coordonator al departamentului
de Drept Bancar, Finanţări
şi Pieţe de Capital

Studii

• Diploma de master în Drept
internaţional comercial, ASE,
Bucureşti (1984)
• Diploma de master în Relaţii
comerciale internaţionale, ASE,
Bucureşti (1979)
• Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti (1976)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: manuela.nestor@nndkp.ro
www.nndkp.ro
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Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

// piața de capital, drept societar/fuziuni și achiziții

Experiență:
• Partener coordonator, NNDKP (1990-prezent)
• Consilier juridic, universitatea Bucureşti (1988-1990)
• Consilier juridic, institutul Român de Consultanţă Romconsult (1976-1988)

Partener fondator, cât și unul dintre partenerii coordonatori ai NNDKP,
Manuela Nestor este recunoscută ca unul dintre avocaţii de afaceri de prim rang din
România. Principalele sale domenii de specialitate includ finanţările, fuziunile şi
achiziţiile. În cei peste 40 de ani de activitate profesională, manuela Nestor a lucrat
în mod constant alături de investitori străini și români în cadrul proiectelor derulate de aceștia în România
şi a avut un rol esenţial în unele dintre cele mai importante tranzacţii realizate pe piața locală, incluzând
privatizări, fuziuni şi achiziţii, finanţări sau restructurări și este recunoscută ca fiind unul dintre cei mai
apreciaţi avocaţi de drept comercial din România. În calitate de partener coordonator supervizează
implementarea strategiei de business a firmei.

OlTEANu Sebastian

Toncescu și Asociații SPRL - KPMG Legal

Expertiză în servicii financiare

Funcție
Partener

Studii

• Licentiat în drept, Universitatea
Bucureşti

Experiență
• 18 ani

Contact

Tel.: 0747 333 106
Email: solteanu@kpmg.com
www.kpmglegal.ro

Cu 18 ani de experienţă, Sebastian a oferit consultanţă companiilor române şi
străine din sectorul financiar (inclusiv băncilor, societăţilor de asigurare şi
intermediarilor în asigurări, instituţiilor de plată şi emitenţilor de monedă
electronică, instituţiilor financiare nebancare, societăţilor care cad sub incidenţa
reglementărilor specifice pieţei de capital) cu privire la diverse aspecte legate de
reglementare şi conformitate.
De asemenea, a acordat asistență unor instituții de credit europene şi noneuropene precum şi altor instituții financiare care au intrat pe piața din România
prin intermediul unor proiecte de tip green-field, incluzând, după caz, asistență în
cadrul procesului de autorizare de către Banca Națională a României.
Sebastian a oferit asistență în procesul de autorizare de către Banca Națională a
României a schimbărilor din situația instituțiilor financiar-bancare, i.e. (i) acționari
semnificativi, (ii) persoane responsabile de conducerea şi administrarea instituțiilor, (iii) extinderea obiectului de
activitate. A revizuit din perspectivă juridică produsele financiar-bancare oferite de instituții clienților lor.
A oferit asistență în procesele de achiziție de societăți și active din sfera domeniului financiar-bancar şi din
afara acestuia, incluzând (a) asistență pentru structurarea tranzacțiilor, (b) misiuni de due diligence și (c) asistență
în redactarea contractelor de transfer și în negocierea acestora.
Sebastian a acordat clienților locali și internaționali consultanță cu privire la aspecte generale de drept
societar şi comercial. De asemenea, a analizat din perspectiva juridică diferite soluții de implementare a noilor
tehnologii, inclusiv cu privire la implicațiile care ţin de aria KYC&Aml, semnătură electronică, contracte la
distanță.
Sebastian a fost recomandat de publicațiile internaționale de specialitate (PlC Which lawyer, iFlR1000 etc.)
ca unul din avocaţii specializaţi în domeniul financiar-bancar, primind premii și distincții în cadrul galelor
organizate de Ziarul Financiar şi Finmedia.

POPA Gabriel

Noerr

Expertiză în financiar-bancar // drept comercial şi societar, leasing

Funcție

Associated Partner

Studii

• Studii juridice la Universităţile din
Bucureşti şi Cluj Napoca (România)

Contact

Tel.: + 40 213125888
Email: gabriel.popa@noerr.com
www.noerr.com

Experiență:
• Senior Associate, Noerr (2006-2012)
• Associated Partner, Noerr (2012-prezent)

Gabriel Popa Gabriel dispune de o vastă experienţă în operaţiuni de
finanţare la nivel intern şi internaţional, în particular în domeniile finanţării
corporative, finanţării structurate şi al finanţării proiectelor imobiliare, al
sistemelor cash pooling, leasingului şi operaţiunilor de fuziuni şi achiziţii în
România.
În ultimii ani, Gabriel Popa şi-a construit bune conexiuni în acest domeniu, asistând atât împrumutători
cât şi clienţi corporativi în România şi în întreaga zonă a Europei Centrale şi de Est.
Arii de expertiză acoperite: financiar-bancar, fuziuni şi achiziţii, drept societar, leasing.
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RADu Alina

Expertiză în drept financiar-bancar/piața de capital

Experiență:
• Partener, NNDKP (2004-prezent)
• Asociat/Asociat Senior, NNDKP (1997-2004)

Funcție

Partener, coordonator al practicilor:
Drept Bancar și Finanțări, Asigurări și
Pensii Private

Studii

• Specializare: Winter School for
International Financial Law,
Cambridge (2007)
• Specializare: cursurile Academiei
de Drept European (ERA) (2007)
• Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti (1997)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: alina.radu@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Alina Radu are o experiență profesională de peste 23 ani dobândită într-o gamă
largă de proiecte, inclusiv fuziuni și achiziții complexe în domeniul bancar,
vânzări/achiziții și dezvoltări de proiecte imobiliare, precum și în a numeroase proiecte
necesitând o cunoaștere aprofundată a cadrului de reglementare în domeniul serviciilor
financiare. Alina acordă consultanță clienților la nivel local și internațional în legătură cu
finanțări și refinanțări multi-jurisdicționale sau naționale, modelarea unor structuri
complexe de garantare și abordarea unor aspecte de finanțare cheie în cazul neîndepliniri
de către debitori a obligațiilor asumate sau în cazul unor proceduri complexe de insolvență.

RĂDulESCu Dana

Expertiză în banking & finance

Funcție
Partner

Studii

• LL.B (Maîtrise en Droit Européen),
Universitatea Paris I Pantheon
Sorbonne, Franța (2001);
• LL.B, Universitatea București,
Facultatea de drept (2000).

Experiență

• MPR PARTNERS | MARAVELA,
POPESCU & ASOCIAȚII – Partner,
Insolvency Partner
• Rubin, Meyer, Doru & Trandafir Partner
• Vernon, David & Asociații – Partner
Borza & Asociații - Partner

Contact

Tel.: 021 310 1717
Email:
dana.radulescu@mprpartners.com
www.mprpartners.com

Expertiză în drept financiar-bancar

Avocat colaborator senior

Contact

Tel.: 021 260 07 10
Email: msigneanu@birisgoran.ro
www.birisgoran.ro
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MPR PARTNERS | MARAVELA, POPESCU & ASOCIAȚII

Dana este specializată în finanțări și restructurări, privatizări și fuziuni. A
fost implicată în numeroase proiecte de anvergură și a coordonat echipe de
avocați în cadrul celor mai importante privatizări și reorganizări din România.
În cei peste 18 ani de activitate Dana a fost alături de importante companii din
industria oil & gas, operatori de retail, dezvoltatori imobiliari europeni, lanțuri
hoteliere internaționale etc., în numeroase proiecte din etapa de due diligence și
negociere până la finalizarea acestora. Dana este membră a uniunii Naționale a
Practicienilor în insolvență din România și a Consiliului Român de mediere.
Mandate recente:
• reprezentarea interparking (prin subsidiara română Alpha Parking)
important operator de parcări publice și private în schiziția și dezvoltarea mai
multor proiecte de acest tip pe teritoriul României
• asistarea unui producător mondial de echipamente sportive, în legătură cu achiziționarea unei
instalații de producție a unui furnizor important de piese pentru echipamente sportive și servicii de
fabricație.
• asistarea un important dezvoltator imobiliar în achiziționarea unei instalații de producție a cărnii și a
terenului aferent.
Arii de expertiză acoperite: banking & finance, fuziuni și achiziții/privatizări, restructurări și insolvențe,
drept societar și comercial, real estate.

SiGNEANu mariana

Funcție

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Biriş | Goran

// drept imobiliar şi dreptul construcţiilor, fuziuni şi achiziţii/ drept comercial şi societar

Mariana are o experiență considerabilă în materie de finanțări, cu accent
deosebit pe finanțări de proiecte imobiliare, oferind asistență unor importanți
dezvoltatori internaționali și grupuri financiare majore în proiecte ce au variat de la
restructurarea împrumuturilor la finanțări și refinanțări sau finanțări de proiecte și
bunuri. Această experiență vine să completeze experiența considerabilă pe care
mariana o posedă în privința tranzacțiilor imobiliare, fiind implicată în numeroase
proiecte imobiliare de amploare, în care a acționat pentru dezvoltatori, proprietari,
împrumutători sau împrumutați. S-a specializat în verificări ale titlurilor de
proprietate, achiziții, precum și contracte și documente auxiliare privind dezvoltări și
tranzacții imobiliare. Totodată, mariana deține o experiență semnificativă în metode
alternative de finanțare, fiind implicată în tranzacții de tip sale and lease back și
finanțări prin împrumuturi nebancare. mariana deține o diplomă de master în drept
și finanțe acordată de universitatea Queen mary din londra.

TONCESCu laura

Toncescu și Asociații SPRL - KPMG Legal

Expertiză în drept financiar-bancar // piața de capital, asigurări, fuziuni și achiziții

Funcție

Managing Partner

Studii

• Licențiată în Drept, Facultatea de
Drept, Universitatea Babeș-Bolyai,
Cluj Napoca.
• Licențiată în Studii Europene,
Facultatea de Studii Europene,
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
Napoca.

Experiență

• Managing Partner – Toncescu si
Asociatii SPRL– KPMG Legal
2012- Prezent
• Partner
D&B David și Baias
1999 – 2012 (from junior to partner)

Contact

Tel.: 0742 280 069
Email: ltoncescu@kpmg.ro
www.kpmglegal.ro

Combinând creativitatea cu o cunoaștere profundă a reglementărilor, Laura a
condus proiecte juridice inovatoare și are un palmares de succes în proiecte
complexe de reglementare, cum ar fi: prima autorizare a unui fond de investiții ca
acționar majoritar în cadrul unei bănci românești, prima fuziune între o bancă și o
instituție financiară nebancară, autorizarea instituțiilor de plată, autorizarea
companiilor Fintech ca furnizori de credite online, precum și emiterea de obligațiuni
de către instituții internaționale .
laura are o experiență de peste 20 de ani în servicii juridice, dedicați în
principal sectorului serviciilor financiare (FS).
În ultimii ani, laura s-a concentrat și implicat în proiecte legate de utilizarea
tehnologiei în sectorul financiar.
laura a furnizat asistență juridică, fie de partea cumpărătorului, fie de partea
vânzătorului, în cadrul unor tranzacții care au fost clasate drept cele mai mari tranzacții din piață în anii
respectivi.
laura a fost recomandată de-a lungul anilor de către prestigioase publicații interne cat și internaționale
precum Chambers Europe, Chambers & Partners, legal 500 și iFlR și a primit variate premii și distincții (inclusiv
premiul pentru cea mai importantă tranzacție din sectorul serviciilor financiare din anul 2017 acordat de Ziarul
Financiar).

VOiNESCu Valentin

Expertiză în drept financiar-bancar

Funcție

Partener, practica de Drept Bancar și
Finanțări

Studii

• Universitatea din București,
Facultatea de Drept (2004)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email:
valentin.voinescu@nndkp.ro
www.nndkp.ro

// piața de capital

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Experiență:
• Partener, NNDKP (2015-prezent)
• Asociat Senior, NNDKP (2009-2015)
• Asociat, CmS Cameron mcKenna (2006-2009)
• Asociat, Nemoianu Attorneys-at-law (2005-2006)

Cu o experiență profesională de peste 15 ani, Valentin Voinescu asistă instituțiile
financiare și companiile multinaționale într-o gamă largă de aspecte de drept
financiar-bancar, inclusiv finanțări (fiind implicat doar în ultimii cinci ani în proiecte
a căror valoare depășește 3 miliarde de euro), restructurări și insolvențe, precum și
proiecte de referință privind aspecte de reglementare implementate de instituțiile financiare active în
România.
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aplatizarea CUrbei iNSolVeNțelor.
aVertizarea timpUrie CU priVire
la difiCUltĂțile fiNaNCiare

anca StăneScu,
insolvency consultant,
biriş goran insolvenţă SPrl

De la începutul pandemiei s-a
vorbit despre nevoia de
aplatizare a curbei de infectări
cu virusul Sars-CoV-2. Această
nevoie viza evitarea pe cât
posibil atingerii capacității
maxime a resurselor existente
în sistemul sanitar,
concomitent cu adaptarea
acestora astfel încât să
raspundă optim nevoilor
cauzate de evoluția galopantă
a pandemiei.
Oarecum similar, de la
începutul pandemiei a apărut
nevoia aplatizării cazurilor de
insolvență, concretizată prin
suspendarea obligației
debitorului aﬂat în stare de
insolvență de a-și declara și
cere deschiderea procedurii în
fața instanței. Însă în absența
unor măsuri care să aibă în
vedere redresarea activităților
companiilor aﬂate în diﬁcultate
ﬁnanciară în această perioadă,
aplatizarea pare că nu își va
atinge scopul dacă la ﬁnalul
măsurii de suspendare a
acestei obligații ne vom aﬂa
într-un val al insolvențelor.
De altfel, evitarea procedurilor
de insolvență a făcut încă de
anul trecut și obiectul
preocupărilor Parlamentului
European și Consiliului, care au
adoptat Directiva 2019/1023
privind cadrele de
restructurare preventivă1, prin
care se urmărește crearea unui
context legal prin care
societățile care se confruntă cu
diﬁcultăți ﬁnanciare să ﬁe
încurajate să acționeze înainte
ca insolvența să devină
efectivă.
Cadrele de restructurare

preventivă există deja în
legislația noastră sub forma
procedurii de concordat
preventiv și a mandatului adhoc, însă acestea sunt foarte
rar accesate. Reglementarea
legală actuală sumară a acestor
proceduri descurajează
discuții/dezbateri în spațiul
public, consecința ﬁind o
cunoaștere limitată a acestor
proceduri de către
reprezentanții societăților
aﬂate în diﬁcultate, dar chiar și
de către specialiștii în
domeniu. Aceștia din urmă ar
putea beneﬁcia de existența
unui ghid de bune practici în
procedurile de concordat
preventiv/mandat ad-hoc și de
o facilitare a accesului la
jurisprudența generată de
procedurile de prevenire a
insolvenței desfășurate în
România.
Una dintre cele mai
importante măsuri prevăzute
de Directivă este aceea a
avertizării timpurii care să
permită unei societăți să ia
măsuri urgente de
restructurare, care să poată
conduce la evitarea
insolvenței. Simptomele unei
insolvențe pot ﬁ prevăzute
folosind analize economicoﬁnanciare sau modele
statistice. De altfel, criza
ﬁnanciară din 2008 și valul de
insolvențe ce i-a succedat au
generat un bazin de date ce au
făcut obiectul analizelor în
vederea determinării unor
modele care să prezică riscul
de insolvență2. Astfel de
modele sunt folosite de terți
interesați de relații comerciale

cu o societate al cărei risc de
insolvență îl vor analiza înainte
de a lua o decizie de business.
Însă avertizarea timpurie la
care face referire Directiva
presupune dezvoltarea unor
instrumente care să permită
cunoașterea în timp util a
faptului că societatea pe care o
gestionează se aﬂă în
diﬁcultate ﬁnanciară.
Avertizarea poate să apară ﬁe
dintr-o implicare activă, ﬁe
dintr-o implicare pasivă a
reprezentanților societății în
utilizarea instrumentelor de
avertizare timpurie, însă
oricum s-ar materializa, ea
trebuie să ia forma unei
atenționări serios
fundamentate care să nu poată
ﬁ neglijată.
Directiva oferă următoarele
exemple de măsuri de
avertizare timpurie:
mecanisme de alertă atunci
când debitorul nu a efectuat
anumite tipuri de plăți;
servicii de consiliere furnizate
de către organizații publice sau
private;
măsuri de stimulare, în temeiul
dreptului intern, pentru părțile
terțe care dețin informații
relevante despre debitor, cum
ar ﬁ contabilii, autoritățile
ﬁscale și autoritățile de
asigurări sociale, să semnaleze
debitorului evoluțiile negative.
Aplicări concrete în sensul
celor de mai sus ar putea ﬁ, de
exemplu, integrarea în
programele de contabilitate a
unor mecanisme de alertă cu
privire la evoluțiile negative din
situațiile ﬁnanciare, sau
existența unor pagini dedicate
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pe site-urile autorităților
ﬁscale care să analizeze
indicatorii de lichiditate pe
baza anumitor informații
înregistrate chiar și în mod
voluntar de reprezentanții
societăților.
Integrând tehnici din economia
comportamentală (nudges),
reprezentanții societăților ar
putea ﬁ stimulați în a beneﬁcia
de avertizare timpurie prin
crearea unei arhitecturi de
alegeri care să evidențieze
opțiunea considerată beneﬁcă
pentru societate, respectiv
aceea de a folosi în mod activ
instrumentele puse la
dispoziție de autorități. În
aceeași notă, reprezentanții
societăților ar putea ﬁ făcuți
conștienți de riscul de
pierdere, prin prezentarea
consecințelor nefaste generate
de neglijarea diﬁcultăților
ﬁnanciare. Alternativ, ar putea
ﬁ folosite pârghiile tradiționale
de stimulare/schimbare a
comportamentului prin
oferirea de beneﬁcii – cum ar ﬁ

eșalonarea unor creanțe ﬁscale
pentru acele societăți ale căror
reprezentanți efectuează cu
regularitate veriﬁcări cu privire
la starea de sănătate ﬁnanciară
și economică a societății,
respectând un anumit calendar
al termenelor.
Pentru a spori interesul
accesării procedurilor de

acestor intrumente cât și cu
privire la procedurile
disponibile pentru
restructurare preventivă.
De exemplu, pe site-ul
guvernului Marii Britanii, există
o secțiune dedicată pentru
”Acțiuni în instanță, datorii și
insolvență”3, în care orice
persoană interesată are acces

restructurare preventivă,
concomitent cu dezvoltarea
unor instrumente de avertizare
timpurie, este esențial să ﬁe
asigurat accesul la informații
concise, formulate într-un
limbaj comun ușor de înțeles,
atât cu privire la existența

la întreaga arie de informații
care ar putea ﬁ de interes în
acest domeniu, structurate
într-o manieră logică, ”din
aproape în aproape”,
conducând utilizatorul paginii
prin toții pașii succesivi cu care
s-ar putea confrunta – de la

Cu cât o societate își poate detecta timpuriu
dificultatea financiară, cu atât există o
probabilitate mai mare ca, accesând cât mai
devreme consultanță profesională în vederea
identificării soluțiilor potrivite de restructurare
preventivă, să evite o insolvență, cu toate
consecințele negative ce pot decurge din aceasta.

opțiuni de plată negociate în
mod amiabil între debitor și
creditorii săi, până la planuri
de restructurare și proceduri
de insolvență/faliment
desfășurate în fața instanțelor,
inclusiv datele de contact ale
specialiștilor care pot oferi
consultanță profesională unei
companii aﬂate în diﬁcultate
ﬁnanciară.
Cu cât o societate își poate
detecta timpuriu diﬁcultatea
ﬁnanciară, cu atât există o
probabilitate mai mare ca,
accesând cât mai devreme
consultanță profesională în
vederea identiﬁcării soluțiilor
potrivite de restructurare
preventivă, să evite o
insolvență, cu toate
consecințele negative ce pot
decurge din aceasta.
Directiva trebuie să ﬁe
transpusă până la 17 iulie
2021, însă dat ﬁind contextul
actual, instrumentele de
avertizare timpurie ar putea ﬁ
beneﬁce încă de pe acum în
economia noastră.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1023&from=PT
https://www.researchgate.net/publication/321966945_Insolvency_risk_prediction_using_the_logit_and_logistic_models_Some_evidences_from_Romania
3
https://www.gov.uk/browse/tax/court-claims-debt-bankruptcy
1
2
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iORGulESCu Alexandru

Zamfirescu Racoți Vasile & Partners

Expertiză în insolvență // drept financiar-bancar, executare silită, dreptul asigurărilor

Funcție

Avocat colaborator coordonator

Studii

• Facultatea de Drept, Universitatea
Bucureşti, 2010
• Facultatea de Administrație și
Afaceri, Universitatea Bucureşti,
2011
• Institutul Național de Pregătire și
Perfectionare a Avocaților, 2012
• Curs de specializare: Piețe
financiare și operațiuni bancare
internaționale, Institutul Bancar
Român, 2018

Contact

Tel.: +40 21 311 05 17
Email:
alexandru.iorgulescu@zrvp.ro
www.zrvp.ro

Cu peste 10 ani experiență în avocatură, Alexandru Iorgulescu a fost implicat în
unele dintre cele mai de răsunet proceduri de insolvență deschise în România.
Alexandru asistă cu precădere în dosare de mare complexitate, ce implică spre
exemplu credite sindicalizate ori elemente de extraneitate, fiind recunoscut pentru
deplina înțelegere a fenomenului și eficiența în aplicarea soluțiilor juridice. Printre
clienții asistați se numără bănci și corporații din România și din străinătate, mandatele
privind securizarea poziției la masa credală și recuperarea unor expuneri de valori
ridicate. Totodată, Alexandru reprezintă atât creditori cât și debitori în cadrul unor
proceduri conexe celei de insolvență, cum sunt: anulări de acte frauduloase, cereri de
atragere a răspunderii patrimoniale, dar și într-o cazuistică bogată de litigii decurgând
din executarea silită. În ultimii ani, Alexandru s-a specializat deopotrivă în sectorul
financiar-bancar, fiind implicat în litigii decurgând din circulația titlurilor de credit,
operațiuni de încasări și plăți, operațiuni financiare internaționale, cunoașterea clientelei și prevenirea spălării
banilor.
Printre proiectele reprezentative ale lui Alexandru aflate în derulare în domeniul insolvenței se numără
reprezentarea intereselor unui consorțiu de patru bănci în legătură cu un credit sindicalizat în valoare de
aproximativ 70 milioane de euro, asistența vizând atât aspectele contencioase, cât și necontencioase în relația cu
debitorul (centru comercial) și ceilalți participanți la procedură, dar și reprezentarea unui lanț de farmacii în
cadrul procedurilor de insolvență inițiate de principalul furnizor, pentru debite cumulate ce depășesc 10 milioane
de euro.

mACAȘOi Andreea

Expertiză în insolvență // drept bancar, executare silită

Funcție

Avocat colaborator coordonator

Studii

• Facultatea de Drept, Universitatea
Bucureşti, 2009
• Universitatea de Științe Agronomice
și Medicină Veterinară, specializarea
Măsurători Terestre și Cadastru,
2010
• Master în Criminologie, Facultatea
de Drept, Universitatea ”Nicolae
Titulescu”, 2010
• Institutul de Pregătire și
Perfecționare a Avocaților, 2011

Contact

Tel.: +40 21 311 05 17
Email: andreea.macasoi@zrvp.ro
www.zrvp.ro

Zamfirescu Racoți Vasile & Partners

Andreea Macașoi are o experiență profesională de peste 11 ani în litigii civile și
comerciale, aria sa de practică fiind orientată, cu precădere, spre domenii precum
insolvență și executare silită, drept financiar-bancar, restructurare.
Andreea a oferit servicii de asistență juridică instituțiilor financiar-bancare sau
societăților de leasing în proceduri de insolvență împotriva unora dintre cele mai mari
companii din industria energiei regenerabile, industria construcțiilor, industria avicolă,
industria de reciclare a deșeurilor sau industria auto.
Andreea a asistat și consiliat clienți în proiecte complexe de restructurare și
insolvență, inclusiv sub aspectul analizei juridice a planului de reorganizare și
identificării celei mai bune strategii care să asigure maximizarea șanselor de
recuperare a creanțelor în dosare ce aveau componentă de drept fiscal și drept
procesual penal sau care priveau insolvența societăților de grup.
Andreea a participat, de asemenea, în proiecte privind restructurarea creditelor neperformante și încheierea
unor tranzacții în care au fost implicate societăți supuse legii insolvenței, asigurând totodată evaluarea din
perspectivă juridică a implicațiilor și riscurilor asociate unor astfel de operațiuni.
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mihAi Nicoleta

Expertiză în insolvență // restructurări, finanțări, asigurări

Nicoleta coordonează o echipă dinamică și creativă de specialiști în servicii de
consultanță în afaceri, drept civil și asistență în procesul de restructurare financiară
şi operațională.
Are o experiență semnificativă de peste 19 ani în litigii și a coordonat
abordarea juridică și strategică în proiecte de insolvență complexe. De asemenea, a
reprezentat cu succes în fața tuturor instanțelor de judecată interesele unor clienți
debitori în societățile administrate, în materii diverse precum contencios
administrativ și fiscal, comercial, inclusiv în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Nicoleta s-a alăturat echipei KPmG Restructuring SPRl din anul 2011
participând la dezvoltarea unei echipe de restructurare integrate pentru derularea
unor proiecte mari, atât proiecte Out-of-Court cât și proiecte in-Court, iar în 2016 a
preluat și coordonarea echipei de litigii din cadrul societății de avocați afiliate

Funcție
Partner

Studii

• Drept, Universitatea de Vest,
Timișoara.

Experiență

• peste 20 de ani

Contact

Tel.: 0742 333 120
Email: nmihai@kpmg.com
www.kpmglegal.ro

KPmG legal.
Nicoleta a coordonat, în ultimii ani, un număr mare de proiecte de insolvență, dar s-a implicat și în proiecte de
consultanță având ca obiect creditele neperformante, restructurarea creditelor şi finanţarea societăţilor în
proiectele de restructurare în procedurile de preinsolvenţă. Proiecte importante pe zona de restructurare financiară
în afara insolvenței: Ambient S.A., Aaylex Group (Avicola Buzău), labormed Pharma, Dafora S.A. Proiecte
importante în reorganizare judiciară: international leasing, lipomin, Carpatina, mediafax Group, Electrocentrale
Bucureşti. A participat la finalizarea unor tranzacții importante de valorificare a unor portofolii de credite
neperformante fiind responsabilă pe partea de analiză a societăţilor în insolvenţă din cadrul acestor portofolii
(Project Triton), (Proiect Neptun) şi (Proiect Tokyo).
Nicoleta este coordonator al echipei de restructurare în KPmG Restructuring SPRl şi coordonează echipa de
avocaţi implicați în două dintre cele mai mari proceduri de insolvenţă (Proiectul Astra Asigurări), (Grupul
mediafax – insolvenţă de grup). În cadrul proiectului privind procedura de insolvență a Electrocentrale Bucuresti a
participat activ la identificarea unei strategii de restructurare a activității și a coordonat relația cu creditorii
importanți în cadrul procedurii.
Nicoleta a fost recomandată de publicațiile internaționale de specialitate (PlC Which lawyer, legal 500 etc.)
ca unul din avocații specializați în domeniul insolvenţei şi restructurărilor şi cotat drept leading individual de
legal 500 și a primit numeroase premii și distincții în cadrul galelor organizate de Ziarul Financiar şi Finmedia.

OlARu Sorina

Expertiză în insolvență/restructurare

Funcție

Partener, practica Soluționarea
Disputelor, coordonator la nivelul
parteneriatului al biroului NNDKP de
la Braşov

Studii

• Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti (1999)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: sorina.olaru@nndkp.ro
www.nndkp.ro
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Toncescu și Asociații SPRL - KPMG Legal

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

// litigii/arbitraj intern și internațional

Experiență:
• Partener, NNDKP (2009-prezent)
• Asociat Senior, NNDKP (2007-2009)
• Asociat/Partener, Stoica şi Asociaţii (2000-2007)

Sorina Olaru este un avocat pledant cu peste 20 ani de experiență. Reprezintă
clienți în fața instanțelor române de orice grad, inclusiv Înalta Curte de Casație și
Justiție a României și Curtea Constituțională, într-o gamă variată de litigii de drept
civil, comercial, proprietate intelectuală, drept bancar, drept societar, dreptul muncii,
drept administrativ, precum și proceduri complexe de insolvență. A acumulat o
experiență semnificativă în asistarea și reprezentarea clienților în fața instanțelor arbitrale române și
internaționale (soluționate potrivit unor reguli diverse de arbitraj precum iCC, lCiA, uNCiTRAl, Swiss
Arbitration Act) într-o gamă largă de litigii privind contracte de comerț internațional, contracte de
privatizare, contracte de construcții civile comerciale.
De asemenea, este specializată în litigii privind protecția mărcilor, a brevetelor, a drepturilor de autor, a
desenelor și modelelor industriale.
Sorina este membru în Colegiul Curții de Arbitraj Comercial internațional de pe lângă Camera de
Comerț și industrie a României și membru al comitetului Național Român al iCC (international Chamber of
Commerce).

POPA mihai

MUȘAT & ASOCIAȚII

Expertiză în restructurări & insolvență // drept societar & comercial, litigii & arbitraj, dreptul muncii & beneficii pentru salariați

Funcție
Partener

Studii

•Diplomă de Licență în Drept,
Universitatea din București (2005)

Contact

Bulevardul Aviatorilor, nr.43, Sector 1,
Cod poștal 011853, București,
România
Tel.: +40 21 202 59 10
Email: mihai.popa@musat.ro
www.musat.ro

De peste 15 ani, Mihai Popa oferă consultanță în proceduri de reorganizare și
insolvență, precum și în toate domeniile aferente dreptului muncii, iar dubla
calificare, de avocat și practician în insolvență, îi permite să ofere clienților o
abordare mai largă, mai practică și de perspectivă.
Proiectele de consultanță în domeniul insolvenței coordonate de mihai acoperă
reorganizarea judiciară și voluntară, procedurile premergătoare insolvenței,
falimentul și lichidarea, recuperarea de active și/sau negocierile cu debitorii și
creditorii.
În calitatea sa de Coordonator al departamentului de Restructurare și
insolvență, mihai gestionează și litigii complexe de insolvență, inclusiv recuperarea
creanțelor, anularea actelor frauduloase, contestarea măsurilor dispuse de
administratorii judiciari, în toate industriile, inclusiv energie, construcții, farma,
comerț cu amănuntul și financiar.
În ceea ce privește proiectele de dreptul muncii, mihai consiliază clienți naționali și internaționali din toate
industriile, atât pe mandate de consultanță, cât și de litigii. Experiența sa include asistență cu privire la beneficiile
salariaților, planurile de restructurare, planurile de pensionare voluntară, contractele individuale de muncă,
transferul salariaților, contractele colective de muncă, negocierile și consultările colective, detașarea, procedurile
de răspundere disciplinară și profesională, cererile de discriminare și hărțuire.

avocaȚi experȚi I Decembrie 2020 I

37

litigii
arbitraJ
intern Şi
internaţional
 contencioS
adminiStratiV



BiVOlARu Emil

Expertiză în litigii/arbitraj intern și internațional

Funcție

Partener, practica Soluționarea
Disputelor; coordonator la nivelul
parteneriatului al biroului NNDKP de
la Cluj-Napoca

Studii

•Facultatea de Drept şi Relaţii
Internaţionale a Universităţii „Nicolae
Titulescu”, Bucureşti (2000)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: emil.bivolaru@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

// taxe și fiscalitate/ insolvenţă/restructurare

Experiență:
• Partener, NNDKP (2008-prezent)
• Asociat/Asociat Senior, NNDKP (2001-2008)
• Asociat, Cabinetul de avocatură „Ana Diculescu“ (2000-2001)

Emil Bivolaru este un avocat pledant cu o experiență profesională de 19 ani, atât
în fața instanțelor de judecată din România, cât și a celor de arbitraj. Emil este
recunoscut pentru implicarea sa în procese fiscale complexe, proceduri de insolvență
și restructurări, litigii din domeniul financiar-bancar, precum și litigii de drept civil
și dispute privind restituirea de proprietăți.

BOJiCĂ Cristina-Beatrice

Expertiză în litigii // GDPR / fuziuni și achiziții

Funcție

• Avocat Asociat, coordonator al
Departamentului de Litigii
• Avocat înscris în Baroul București

Studii

• Institutul Franco-Român de Dreptul
Afacerilor Henri Capitant, București
(2003, studii postuniversitare)
• Practica Juridică a Întreprinderilor și
Investițiilor, International •
Development Law Institute, Roma,
Italia (2002)
• Licență în drept, Facultatea de
Drept, Universitatea București (2000)
• Certificat CIPP/E (Information
Certified Privacy Professional /
Europe), acordat de Asociația
Internațională a Profesioniștilor în
Confidențialitate (IAPP)

Contact

Tel.: +40213055757
Email: c.bojica@gruiadufaut.com
www.gruiadufaut.com

Cabinet de Avocat GRUIA DUFAUT

Cristina-Beatrice BOJICĂ este avocat asociat și coordonatoarea
Departamentului de litigii al Cabinetului GRuiA DuFAuT, cu o experiență de 20 de
ani în domeniul consultanţei şi reprezentării juridice pentru companii.
Cristina BOJiCĂ acordă asistență în litigii intre profesionisti, in domeniul civil,
contencios administrativ şi fiscal, în orice stadiu al dosarelor, de la evaluarea
posibilităților de soluționare pe cale amiabilă, până la reprezentarea în instanță sau în
fața autorităților administrative (proceduri de inspecţie fiscală, proceduri
administrativ-jurisdicţionale, contestaţii, plângeri prealabile etc.). De asemenea,
reprezintă clienţii în proceduri de arbitraj intern.
Oferă consultanță în materie de GDPR și în derularea proiectelor de achiziții de
societăți și achiziții imobiliare (structurarea tranzacțiilor, elaborarea rapoartelor de
due diligence şi a documentelor tranzacţionale - memorandumuri, cesiuni, contracte
de vânzare şi de garanție etc.).

Proiecte recente:
• Coordonatoarea echipei de avocați care reprezintă unul dintre cei mai importanți operatori de servicii publice din
Romania în litigiile având legătură cu protecția sistemului de furnizare a acestor servicii;
• Reprezentarea mai multor investitori din domeniul agricol, în litigiile cu autoritățile locale sau, după caz, cu
persoane fizice, în cadrul revendicărilor unor drepturi de proprietate asupra terenurilor deținute de exploatațiile
agricole;
• Coordonatoarea echipei de avocați care a asistat o mare companie din domeniul infrastructurii rutiere în
operațiunile de constituire a filialei din România și, ulterior, a furnizat servicii juridice specifice în activitățile
curente ale firmei ;
• Asistarea unei societăți franceze din sectorul petrol și gaze pentru înființarea unui joint-venture în România;
coordonarea echipei de avocați care furnizează servicii de asistență juridică pentru operatiunile companiei in
acest domeniu ;

Alte arii de expertiză acoperite
litigii si Arbitraj comercial, Fuziuni şi Achiziţii, Drept societar, Drept imobiliar/Dreptul construcţiilor, insolvenţă şi
restructurări, GDPR
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BuTA Gheorghe

MUȘAT & ASOCIAȚII

Expertiză în litigii și arbitraj // drept penal (drept penal al afacerilor), drept societar și comercial, drept civil, procedura civilă

Funcție

Senior Partner

Studii

•Diplomă de Studii Postuniversitare în
Drept Comercial, Universitatea
Babeș–Bolyai, Cluj–Napoca (2002)
•Diplomă de Studii Postuniversitare
în Științe Penale, Universitatea
Babeș–Bolyai, Cluj–Napoca (1986)
•Diplomă de Licență în Drept,
Universitatea Babeș–Bolyai,
Cluj–Napoca (1979)
•Cursuri de perfecționare în cadrul
următoarelor instituții: Université libre de
Bruxelles, Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, Curtea Europeană
de Justiție, Rețeaua Europeană a
Consiliilor Judiciare etc.

Contact

Dr. Gheorghe Buta, coordonatorul departamentului de litigii & Arbitraj din
cadrul societății mușat & Asociații, este unul dintre cei mai cunoscuți și respectați
experți în domeniul litigiilor comerciale, civile și penale din România. În decursul
impresionantei sale cariere judiciare, de peste trei decenii, a acumulat o experiență
vastă în instanță, mai întâi ca procuror, apoi în calitate de judecător în cadrul
instanțelor de toate gradele, inclusiv o perioadă de 6 ani ca judecător în cadrul
Înaltei Curți de Casație și Justiție. Dr. Buta a deținut funcția de Președinte al
Tribunalului Bistrița-Năsăud și al Curții de Apel Cluj, iar în ultima perioadă a
carierei sale de magistrat a fost Președintele Secției Comerciale a Înaltei Curți de
Casație și Justiție.
Pregătirea sa academică și experiența îndelungată acoperă ariile de drept
comercial, drept civil, procedură civilă, contencios administrativ, precum și drept
penal și procedură penală. mai mult, domnul Buta are calitatea de arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Comercial
internațional de pe lângă Camera de Comerț și industrie a României.

Bulevardul Aviatorilor, nr.43, Sector 1,
Cod poștal 011853, București,
România
Tel.: +40 21 202 59 08
Email: gheorghe.buta@musat.ro
www.musat.ro

COBuZ BAGNARu Alina mioara

SCPA COBUZ ȘI ASOCIA}II

Expertiză în litigii/ arbitraj intern și internațional // dreptul afacerilor, dreptul achizițiilor publice/Fidic Roșu, Galben, HG 1-2018

Funcție

Partener Fondator SCPA Cobuz si
Asociații din anul 1999

Studii

• Licențiată a Facultății de Drept,
Universitatea București,
• Studii postuniversitare masteraleDreptul Afacerilor- organizate de
Facultatea de Drept în colaborare cu
Univ. Sorbonne I Paris
• Studii postuniversitare de drept
comparat la Luxembourg
• Doctor în Drept- Arbitraj Intern și
Internațional, 2009
• Școala de Arbitraj de la Bruxelles2014
• A absolvit cursurile de trainer

Contact

Tel.: 0722.239.962
Email: alina@cobuz.ro
www.cobuz.ro

Experiență:
• Doamna Alina Cobuz Băgnaru este membră a Baroului București, membră în
AiA (Asociația Administratorilor independenți), membră în PWN, arbitru la Curtea
de Arbitraj de pe lângă Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și
industrie a României, Arbitru la Bursa de Valori București, Arbitru la Baroul
București, lector la umFST G.E. Palade din Tg.mureș, Departamentul Achiziții
Publice, trainer, speaker la «iNTERNATiONAl SummER lAW SChOOl 2020»
EDiȚiA A Xiii- A, organizată de SOROCAPP, Tg mureș.
• A reprezentat Statul Român și companii private internaționale în peste 90 de
procese interne și internaționale de arbitraj la București, Paris, londra, Viena,
Zurich și Geneva, derulate sub Regulamente CAB, iCC, iCSiD, uNCiTRAl, FiDiC. Din anul 1999 este Partener
Fondator al Societății de Avocatură Cobuz și Asociații, este specialist FiDiC și expertă în arbitraj intern și
internațional.

Doamna Alina Cobuz reprezintă Statul Român în procedura iCSiD ARB 18-30 – proces în derulare cu
o valoare de peste 200.000.000 Euro
alături de alte două case de avocatură prestigioase în domeniu, americane și romăne.
Doamna Alina Cobuz a activat și activează în calitate de arbitru la Curtea de Arbitraj de pe lângă
Camera de Comerț și industrie a României, în litigii pe piața de capital și în litigii comerciale
În calitate de expert Fidic a fost selectată de Banca Europeană de investiții –în calitate de trainer în
cadrul programului „Consolidarea capacității și a cunoștințelor în vederea implementării POim 204-2020”
– TA2016112 RO RP2, Beneficiar – ministerul Fondurilor Europene (mFE) – Autoritatea de management a
Programului Operațional infrastructură mare (Am POim).
Calităţi profesionale şi aprecierea din partea clienţilor
international Consulting Expertise a apreciat ca deosebită calitatea cursurilor prezentate de Dna. Alina
Cobuz în cele 13 sesiuni de instruire (2018-2019), în cadrul programului „Consolidarea capacității și a
cunoștințelor în vederea implementării POim 204-2020” – TA2016112 RO RP2, contractat de Banca
Europeană de investiții (BEi), Beneficiar – ministerul Fondurilor Europene (mFE) – Autoritatea de
management a Programului Operațional infrastructură mare (Am POim), prin prezentarea Condiții de
Contract aprobate prin hG 1/2018, însoțite de dezbateri, studii de caz și exerciții practice legate de
subiectele prezentate.
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CONSTANTiNESCu Andra

Expertiză în litigii // arbitraj, dreptul muncii, contencios-administrativ

Funcție

Avocat colaborator senior

Studii

• Master în Drept, Facultatea de
Drept, Universitatea Cambridge,
2014
• Facultatea de Drept, Universitatea
din București, summa cum laude,
2012
• Relații Internaționale și Studii
Europene, Facultatea de Știinte
Politice, Școala Națională de Studii
Politice și Administrative, 2012

Contact

Tel.: +40 21 311 05 17
Email:
andra.constantinescu@zrvp.ro
www.zrvp.ro

Cu experiență în avocatură de opt ani, Andra Constantinescu este specializată în
litigii și arbitraj, acordând asistență juridică atât în proceduri arbitrale desfășurate sub
auspiciile instituțiilor arbitrale interne și internaționale, cât și în dispute aflate pe rolul
instanțelor naționale. Experiența Andrei include dispute arbitrale decurgând din
executarea și încetarea contractelor din diverse domenii precum cel imobiliar, energie,
construcții (inclusiv contracte FiDiC), dar și litigii civile și între profesioniști, de
contencios administrativ și dreptul muncii.
În domeniul dreptului muncii, Andra reprezintă cu succes companii naționale și
internaționale, dar și angajați în litigii având ca obiect contestații împotriva deciziilor
de sancționare disciplinară, contestații împotriva deciziilor de suspendare a
contractelor individuale de muncă, litigii derivate din proceduri de reorganizare pe
motive economice sau legate de eficientizarea activității, litigii inițiate împotriva
deciziilor de concediere pe motive de inaptitudine fizică și acțiuni în despăgubiri inițiate de angajați decurgând din
accidente de muncă sau alte evenimente.
Andra este dublu licențiată în drept (Facultatea de Drept, universitatea București) și și în relații internaționale
și studii europene (Școala Națională de Științe Politice și Administrative) și deține un master în drept absolvit la
universitatea Cambridge.

CRiSTEA Dan

Expertiză în litigii și arbitraje interne // contencios administrativ

Funcție

Avocat asociat

Studii

•Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 2007)

Contact

Tel./Fax: 021 204 76 34/021 204 88
99
Email: dan.cristea@tuca.ro
www.tuca.ro

Zamfirescu Racoți Vasile & Partners

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Experiență:
•Din ianuarie 2020, Avocat asociat în cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii
•ianuarie 2014 – decembrie 2019, Avocat colaborator coordonator în cadrul Ţuca
Zbârcea & Asociaţii
•ianuarie 2011 – decembrie 2013, Avocat colaborator senior în cadrul Ţuca
Zbârcea & Asociaţii
•Octombrie 2009 – decembrie 2010, Avocat colaborator în cadrul Ţuca Zbârcea
& Asociaţii
•iunie 2008 – septembrie 2009, avocat colaborator în cadrul Nistorescu, Şomlea
& Asociaţii, în asociere cu Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Dan CRISTEA este Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii. El își
concentrează activitatea de avocat pledant asupra disputelor comerciale și de contencios administrativ, având totodată
o bogată experiență în materia litigiilor privind achiziții publice. În materie comercială, practica sa include atât litigii
corporative (anulare de hotărâri ale Adunărilor Generale, retrageri de asociat, litigii între acționari), cât și neînțelegeri
contractuale. În materia dreptului administrativ a fost implicat într-un număr amplu de procese având drept obiect acte
emise de autorități publice în domeniul fiscal, al energiei, urbanismului sau mediului. În ceea ce privește achizițiile
publice, Dan Cristea a pledat în zeci de litigii privind atribuirea de contracte având valori individuale ce depășesc zeci
de milioane de Euro și a obținut în fața Curții Constituționale lipsirea de efecte a unor prevederi ale legislației naționale
relevante.
Este, de asemenea, pasionat de domeniul dreptului sportiv, practica Țuca Zbârcea & Asociații primind în 2018
premiul Societății de Științe Juridice pentru contribuții remarcabile în această arie.
Dan Cristea a câștigat Campionatul mondial de dezbateri (categoria ESl, Dublin, 2009) și a fost inclus de Forbes
România pe lista sa „30 sub 30”.
Arii de expertiză acoperite: litigii și arbitraje interne; contencios administrativ; dreptul sportului.
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CSAKi Tiberiu

Expertiză în litigii, arbitraj intern și internațional // dreptul muncii, insolvență și reorganizare

Dentons

Experiență
• Partener – Dentons (2009 – prezent)

Funcție
Partener

Studii

Proiecte recente semnificative:
• Reprezentarea administratorilor unui important trader de energie electrică în
litigii privind atragerea răspunderii acestora într-o procedura de insolvență.
• Reprezentarea unuia din cei mai importanți producători de energie eoliană în
diverse litigii privind investiția făcută în cel mai mare parc eolian în Romania.
• Reprezentarea unei companii de construcții din China în legătură cu
recunoașterea și încuviințarea executării unei hotărâri arbitrale străine, și recuperarea
creanței.
• Reprezentarea unui mare retailer într-un litigiu privind contestarea de sancțiuni
impuse de Consiliul Concurenței.

Facultatea de Drept a Universității
București

Contact

Tel.: +40 21 371 5403
Email: tiberiu.csaki@dentons.com
www.dentons.com

Tiberiu Csaki este partener și coordonatorul practicii de litigii și arbitraj, poziție din care a reprezentat
numeroși clienți în litigii comerciale și a coordonat proceduri de arbitraj intern și internațional în diverse domenii
cum ar fi cel petrolier, imobiliar, maritim, industria chimică, infrastructură sau bunuri de larg consum. Ca lider al
practicii de insolvență și restructurări, Tiberiu asistă clienții în toate stadiile procedurii de insolvență. Este membru
al iNSOl Europe, Asociația Profesioniștilor în insolvență din Europa. Tiberiu este de asemenea coordonatorul
practicii de dreptul muncii, asistând unii din cei mai mari angajatori din România pe o întreaga paletă de aspecte
ce privesc relațiile de muncă.

DAmASChiN Radu

Expertiză în litigii

Funcție

// arbitraj intern și internațional

Partener, practica Soluționarea
Disputelor

Studii

• Cursuri oferite de Academia de
Drept American şi Internaţional a
Centrului de Drept American şi
Internaţional din Plano, Texas (2005)
• Master în Dreptul Afacerilor la
Universitatea Nicolae Titulescu din
Bucureşti (2005)
• Studii post-universitare de Drept
Privat la Universitatea din Bucureşti
(2004)
• Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti (2003)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: radu.damaschin@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen
Experiență:
• Partener, NNDKP (2011-prezent)
• Asociat/Asociat senior, NNDKP (2003-2011)

Radu Damaschin are o experiență profesională de peste 17 ani în domeniul
litigiilor. Este recunoscut de clienți pentru experiența solidă în litigii privind
răspunderea contractuală, proceduri de insolvență, litigii fiscale, dar și litigii privind
achizițiile publice. De asemenea, Radu asistă și reprezintă clienții în litigii
administrative, litigii de drept imobiliar și litigii vizând aspecte de protecția
consumatorilor în domeniul bancar.

Drd. DAmCAli Aurora

LEAUA DAMCALI DEACONU PAUNESCU - LDDP

Expertiză în drept administrativ, dreptul urbanismului şi drepturi reale // real estate

Funcție

Managing Partner

Studii

•Doctorand în drept la Facultatea de
Drept a Universității din București
(2013)
•Membru în Baroul București (2000)
•A absolvit Facultatea de Drept din
cadrul Universității RomânoAmericane (1999).

Contact

Tel.: +40314054304 / +40213125513
Email: adamcali@lddp.ro
www.lddp.ro
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Experienţă
• Avocat
• Cadru didactic asociat la disciplina drept administrativ, Facultatea de Drept,
universitatea din Bucureşti în perioada 2016 - 2019

Aurora Damcali are o experiență de aproape 20 de ani în domeniul litigiilor
naționale, fiind specializată în drept administrativ și drept civil. Are o expertiză bogată în
drept administrativ și proceduri administrative diverse, dreptul urbanismului și în
proceduri administrative de avizare și autorizare, litigii în domeniul dreptului
urbanismului, dreptul construcțiilor, drepturi reale, contracte civile și comerciale, dreptul
mediului, achiziții publice, concesiuni și parteneriat public-privat.
Aurora Damcali a asigurat asistență juridică complexă în probleme de dreptul
urbanismului, drept civil, drept administrativ, dreptul mediului, dreptul energiei și al
resurselor naturale, în relația cu autoritățile publice centrale și locale. A reprezentat cu succes clienții în litigii în
domeniul dreptului civil și al dreptului administrativ.
De asemenea, are experiență în domeniul arbitrajului internațional, respectiv în proceduri privind procesele
desfășurate în fața Centrului internațional pentru Soluționarea Disputelor privind investițiile de la Washington (iCSiD).
Este autor şi coautor al unor articole şi studii apărute în reviste de prestigiu, în principal în domeniul dreptului
administrativ.

DiCulESCu-ŞOVA Ana

Expertiză în litigii/arbitraj intern și internațional

Funcție

Partener Senior, coordonator al
practicii Soluționarea Disputelor

Studii

• Cursuri post-universitare de Drept
Privat la Universitatea Bucureşti
(1998)
• Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti (1976)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: ana.diculescu@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

// drepturile omului/CEDO

Experiență:
• Partener Senior, NNDKP (2001-prezent)
• Fondator al Cabinetului de avocatură „Ana Diculescu“ (1996-2001)
• Judecător Ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (1999)
• Consilier şi membru, Comisia Permanentă a uniunii Avocaţilor din România
(1995- prezent)
• Consilier, Baroul Bucureşti (1986- prezent)
• Avocat, Baroul Bucureşti (1977-prezent)

Recunoscută drept unul dintre cei mai experimentați litigatori din România, Ana Diculescu-Șova
coordonează activitatea departamentului de litigii al NNDKP. Cu o bogată experienţă în domeniu, ea este
apreciată atât în ţară cât şi în străinătate de către clienţi, competitori şi publicaţii juridice de renume pentru
calităţile remarcabile de avocat pledant, fiind specializată în reprezentarea clienţilor locali şi internaţionali
în legătură cu aspecte de drept civil, comercial, administrativ, aspecte de drept procesual, de dreptul muncii
şi de insolvenţă. De-a lungul celor peste 40 de ani de carieră a susţinut peste 50.000 de pledoarii în
instanţă.

ENE Alexandru

Noerr

// insolvenţă şi restructurări, compliance

Expertiză în litigii

Funcție

Experiență:
• head of litigation & Compliance, Noerr (2003-prezent)
• Associated Partner, Noerr (2008-2017)
• Partner, Noerr (2017-prezent)

Partner, Head of Litigation &
Compliance Department

Studii

• Licenţă în drept – Facultatea de
Drept a Universităţii Bucureşti

Contact

Tel.: +40 21 312.58.88
Email: alexandru.ene@noerr.com
www.noerr.com

Alexandru Ene s-a alăturat echipei Noerr în anul 2003 în calitate de
coordonator al departamentului de litigii si de compliance. În anul 2017
domnul Ene devine partener. Alexandru Ene este membru uNPiR şi deţine o
vastă experienţă în domeniul litigiilor şi al insolvenţei, asigurând clienţilor
noştri reprezentarea în litigii civile şi comerciale, fiscale, de drept imobiliar şi dreptul muncii, drept de
proprietate intelectuală, achiziţii publice, precum şi în cadrul procedurilor de insolvenţă şi de arbitraj
internațional. De asemenea, Alexandru Ene coordonează împreună cu Rusandra Sandu departamentul de
compliance, având experiență în implementarea şi dezvoltarea programelor de compliance, desfășurarea de
investigații interne precum şi susținerea de programe de prevenție şi training.
Arii de expertiză acoperite: litigii, arbitraj intern şi internaţional, insolvenţă şi restructurări,
compliance.

EZER marius

Expertiză în litigii

Funcție

// taxe și fiscalitate

Partener, practica Soluționarea
Disputelor

Studii

• Doctorat în Dreptul Muncii, Academia
de Studii Economice (2012)
• Master în Dreptul Afacerilor,
Academia de Studii Economice (2007)
• Facultatea de Drept, Universitatea
Nicolae Titulescu (2005)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: marius.ezer@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen
Experiență:
• Partener, NNDKP (2017-prezent)
• Asociat/Asociat senior/Asociat manager, NNDKP (2008-2017)
• Asociat, SCA Ezer și Parvescu (2006-2008)
• Asociat, SCA micu și Asociații (2006)
• Consilier juridic, Biroul Executorului Judecătoresc Tănase Gheorghe (2001-2006)

Marius Ezer are o experiență profesională de peste 14 ani în domeniul juridic,
specializându-se în proceduri complexe de insolvență, drepturile creditorilor și
recuperarea de bunuri, precum și litigii fiscale complexe. În plus, marius asistă clienți în soluționarea
disputelor privind reorganizări corporative, litigii de muncă, dispute legate de contracte de finanțare pentru
dezvoltarea de proiecte imobiliare sau punerea în aplicare a contractelor de închiriere, precum și litigii
izvorâte din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a unor contracte de tip FiDiC.
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FORiKA Eva

Expertiză în litigii

Funcție

// dreptul muncii

Partener, coordonator al biroului
NNDKP Timișoara

Studii

• Facultatea de Drept, Universitatea
de Vest din Timișoara (1998)

Contact

Tel.: 0256 202 133
Email: eva.forika@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen
Experiență:
• Partener, NNDKP (2020-prezent)
• Asociat/Asociat senior/Asociat manager, NNDKP (2008-2020)
• Avocat, Cabinet individual de Avocat Eva Forika (2000-2008)
• Avocat, SCA Valentin & Asociații (1999-2000)

Eva Forika este un avocat cu peste 21 de ani de experiență în profesie. Abilităţile
sale includ o cunoaștere aprofundată a elementelor fundamentale de business în
acordarea de asistenţă juridică în arii precum dreptul societar şi dreptul comercial,
drept imobiliar, dreptul muncii şi aspecte fiscale; este de asemenea specializată în soluţionarea disputelor,
în principal privind aspecte de reglementare, contracte, proprietate sau de dreptul muncii. Acordă asistenţă
clienţilor locali şi internaţionali din industrii diverse, inclusiv auto, agribusiness, industria producătoare, în
legătură cu structurarea relaţiilor lor contractuale, furnizând consultanţă în redactarea şi negocierea unor
contracte diverse, precum şi privind aspecte curente ale activităţii lor în România.

GRAmATiCESCu Daniela

Expertiză în litigii

Funcție

// arbitraj intern și internațional / insolvență

Partener, practica Soluționarea
Disputelor

Studii

• Facultatea de Drept a Universităţii
din Craiova (2000)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email:
daniela.gramaticescu@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Experiență:
• Partener, NNDKP (2017-prezent)
• Asociat/Asociat senior/Asociat manager, NNDKP (2006-2017)
• Asociat/Asociat Senior, Calin Andrei Zamfirescu si Asociatii (2002-2006)

Daniela Gramaticescu are o experiență profesională de 18 ani în domeniul
juridic, asistând clienți din industrii diverse atât în fața instanțelor de judecată
române, cât și în fața curților internaționale de arbitraj. Daniela a acumulat o
experiență substanțială în litigii de contencios administrativ și fiscale, proceduri de
arbitraj, litigii cu privire la contracte de construcții, litigii civile și comerciale, litigii în domeniul
achizițiilor publice, litigii de muncă, punerea în executare a hotărârilor judecătorești, dispute corporative,
litigii în domeniul imobiliar și infrastructură.

GRiGORESCu marius

Expertiză în litigii // protecţia datelor cu caracter personal (GDPR)

Funcție

Senior Partner

Studii

• IDRI N. Titulescu din București,
Facultatea de Drept și Relații
Internaționale
• Universitatea din Maastricht –
European Centre on Privacy and
Cybersecurity – certificare ca Data
Protection Officer

Contact

Tel.: +40314054304
Email: mgrigorescu@lddp.ro
www.lddp.ro
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Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

LEAUA DAMCALI DEACONU PAUNESCU - LDDP

Marius Grigorescu are o experiență de 19 ani în procedurile litigioase române în
domeniul recuperării de creanțe, insolvenței, dreptului societar și contenciosului
administrativ și coordonează departamentul de litigii din cadrul lDDP. A participat în
patru echipe de avocați care au reprezentat interesele României în arbitraje internaționale
privind investițiile străine conform regulilor iCSiD și uNCiTRAl. Activitatea de litigii este
dublată de cea de responsabil cu protecția datelor (DPO). Experiența ca DPO se axează
pe evaluarea impactului prelucrărilor de date și implementarea de politici tehnice și
organizatorice menite să asigure respectarea legislației europene vizând protecția datelor,
instruirea persoanelor care efectuează prelucrări de date și redactarea și negocierea de
clauze GDPR.

hRiSAFi ioana

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în litigii // închirieri de imobile, litigii de dreptul familiei şi succesiuni, proceduri de executare silită şi proceduri de insolvenţă

Funcție

• Avocat asociat
• Co-coordonator al departamentului
de litigii şi arbitraje interne

Studii

• Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 1995)

Contact

Tel./Fax:
021.204.76.31/021.204.88.99
Email: ioana.hrisafi@tuca.ro
www.tuca.ro

Experiență:
• Din ianuarie 2008, Avocat asociat Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• 2005-2007, Avocat colaborator senior Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• 2002-2005, Avocat colaborator senior muşat & Asociaţii
• 1995-2001, Judecător/vicepreşedinte/preşedinte al Judecătoriei Sectorului 5,
Bucureşti

Ioana HRISAFI este avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi unul dintre
coordonatorii departamentului de litigii şi arbitraje interne. Este avocat pledant cu o
experienţă juridică de 18 ani. A fost implicată în numeroase dosare comerciale,
inclusiv proceduri complexe de faliment, litigii pe probleme de dreptul concurenţei,
litigii de muncă, dispute contencioase şi administrative, litigii fiscale, precum şi
litigii imobiliare, inclusiv cereri de restituire a proprietăţilor naţionalizate. De
asemenea, ioana hrisafi a reprezentat clienţi ai firmei în arbitraje comerciale interne (proceduri arbitrale ad-hoc
şi arbitraj instituţionalizat). Este apreciată de legal 500 pentru „demersul metodic”. De asemenea, în materia
insolvenţei, echipa firmei este admirată de Chambers Europe pentru „abilitatea de a gestiona cazurile delicate de
insolvenţă, având experienţa, expertiza şi abordarea analitică necesare”.

iACOB iuliana

MUȘAT & ASOCIAȚII

Expertiză în litigii & arbitraj // energie & resurse naturale, infrastructură & PPP/achiziții publice, drept societar & comercial

Funcție

Managing Associate

Studii

•Master în Drept Sud-Est European și
Integrare Europeană (LLM) –
•Universitatea Karl-Franzens din Graz
(2017); Diplomă de Licență în Drept –
Universitatea din București (2007)

Limbi vorbite

Engleză, Germană, Franceză,
Spaniolă și Română

Contact

Bulevardul Aviatorilor, nr.43, Sector 1,
Cod poștal 011853, București,
România
Tel.: +40-758 699 359
Email: iuliana.iacob@musat.ro
www.musat.ro

liBOTEAN Cosmin

Specializată în domeniul arbitrajului domestic și internațional, Iuliana Iacob a
fost implicată în numeroase dispute arbitrale comerciale administrate în baza
principalelor reguli instituționale (iCC, ViAC, SCC) acoperind un spectru larg de
domenii, precum privatizare, construcții și infrastructură, energie, sau comerț
internațional.
iuliana oferă consultanță și în materia protecției investițiilor străine și a
disputelor investiționale. De asemenea, a asistat și reprezentat numeroși clienți în
fața instanțelor de drept comun și internaționale în litigii complexe implicând
aspecte de drept privat internațional și dreptul uniunii Europene.
iuliana iacob este înscrisă pe lista de arbitri a Curtii de Arbitraj de pe lângă
Camera de Comerț și industrie a municipiului București și participă frecvent în
calitate de lector la conferințe și seminarii în domeniul arbitrajului.

MUȘAT & ASOCIAȚII

Expertiză în litigii & arbitraj // restructurări & insolvență, drept societar & comercial, drept penal (dreptul penal al afacerilor)

Funcție
Partener

Studii

•Diplomă de Masterat în Științe Penale
și Criminalistică, Universitatea BabeșBolyai (2003)
•Diplomă de Licență în Drept –
Universitatea Babeș-Bolyai (2002)

Contact

Bulevardul Aviatorilor, nr.43, Sector 1,
Cod poștal 011853, București,
România
Tel.: +40 21 202 59 00

Cu o experiență de peste 15 ani ca avocat litigant, Cosmin Libotean a fost
implicat în numeroase litigii comerciale, de contencios administrativ, dar și în
dispute privind achiziții publice complexe. De-a lungul anilor, Cosmin a reprezentat
numeroase companii naționale și internaționale din diverse domenii –
financiar/bancar, farma, media sau retail – în dosare de anvergură, multe dintre ele
având implicații financiare considerabile.
Cosmin acordă, de asemenea, asistență juridică în proceduri de insolvență și
executare silită, fiind unanim apreciat de către clienții firmei pentru promptitudinea
și eficiența dovedite în gestionarea unor dosare cu caracter special sau confidențial.

Contact

Strada Diaconu Coresi 4, Etaj 1, Cod
Poștal 500025, Braşov, România
Tel.: +40-758 699 340
Email: cosmin.libotean@musat.ro
www.musat.ro
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miNA Valeriu

Expertiză în litigii

Funcție

Partener, practica Soluționarea
Disputelor

Studii

• Master în Dreptul Afacerilor,
Universitatea Nicolae Titulescu
(2009)
• Facultatea de Drept a Universității
din București (2005)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: valeriu.mina@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen
Experiență:
• Partener, NNDKP (2017-prezent)
• Asociat/Asociat senior/Asociat manager, NNDKP (2005-2017)

Valeriu Mina are o experiență de peste 14 ani în domeniul litigiilor și
arbitrajului, reprezentând numeroși clienți importanți în dispute comerciale
complexe, precum cele izvorâte din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare
a contractelor administrative grefate pe regulile FiDiC, precum și în litigii privind
achizițiile publice. Valeriu este specializat și în domeniul disputelor civile legate de
contestarea dreptului de proprietate publică sau privată, în proceduri de insolvență, în litigii de dreptul
muncii și proprietate intelectuală.

NECulAE Păuna

Expertiză în litigii & arbitraj // drept civil, drept administrativ, drept societar & comercial

Funcție
Partener

Studii

•Diplomă de Licență în Drept –
Universitatea din București (1983)

Contact

Bulevardul Aviatorilor, nr.43, Sector 1,
Cod poștal 011853, București,
România
Tel.: +40-758 699 353
Email: pauna.neculae@musat.ro
www.musat.ro

NuȘCĂ mihai

Expertiză în litigii

Funcție

Dna. Păuna Neculae are un parcurs profesional remarcabil, cu peste 30 de ani
de activitate juridică. În acest timp a acumulat o vastă experiență, atât ca judecător
în cadrul inspecției Judiciare – Consiliul Superior al magistraturii, Curții de Apel
Bucureşti și a Judecătoriei Sectorului 2 București, dar și ca avocat.
Ca avocat de litigii, Dna. Neculae asistă și reprezintă atât clienții locali, dar și
pe cei internaționali ai firmei, activând în toate industriile, inclusiv Auto, Bănci,
Fundații, Servicii, Consumatori, Educație, Servicii Financiare, Alimentație, Guvern,
Sănătate, Asigurări, media sau Farma și în toate ariile de practică, inclusiv Drept
Comercial, Drept Fiscal, Dreptul muncii, Dreptul Familiei, Drept Civil şi Executări
Silite.

// dreptul muncii, dreptul mediului, achiziţii publice, finanţare UE, drept fiscal

Coordonator Departament Litigii

Experiență

• Avocat colaborator senior, Biriş
Goran (2006 – prezent)
• Avocat colaborator senior, cabinet
de avocatură Mihai Valentin Nuşcă
(2008 - 2009)
• Partener fondator, Mircea & Asociaţii
(2006 - 2008)
• Avocat colaborator senior, cabinet
de avocatură Mihai Valentin Nuşcă
(2005-2006)
• Asociat colaborator senior,
Cabinetul de Avocatură Valentin
Mircea (2004-2005)

Contact

Tel.: 021 260 07 10
Email: mnusca@birisgoran.ro
www.birisgoran.ro
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MUȘAT & ASOCIAȚII

Biriş | Goran

Mihai NUŞCĂ, Partener în cadrul Biriş Goran, conduce practica de litigii
din 2012 și are o experiență de peste 17 ani în toate formele de litigii, inclusiv
arbitraj în conformitate cu regulile iCSiD și iCC, în special în materie fiscală,
de concurență și comercială. El este recunoscut pentru abordarea sa inovatoare,
în special în dosarele de litigii fiscale. Are de asemenea experiență în dosare de
evaziune, reprezentând în trecut diverse companii multinaționale în verificarea
conformității la nivel intern și în acțiuni împotriva angajaților care au comis
fraude. mihai coordonează regulat unele dintre cele mai inovatoare dosare de
litigii din piața românească ale căror rezultate se reflectă în modificarea
legislației actuale.

PARTENiE Oana

Expertiză în litigii

Experiență:
• Partener, NNDKP (2017-prezent)
• Asociat/Asociat senior/Asociat manager, NNDKP (2001-2017)
• Asociat, Cabinetul individual de avocatură „Ana Diculescu-Șova” (1999-2001)

Funcție

Partener, practica Soluționarea
Disputelor

Studii

• Facultatea de Drept a Universității
din București (1999)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: oana.partenie@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Oana Partenie are o experiență profesională de peste 21 ani, reprezentând clienți
în litigii civile și comerciale, litigii privind comerțul internațional, executări, litigii
privind protecția consumatorilor, litigii administrative, proceduri de insolvență. Pe
lângă reprezentarea clienților în instanță, Oana este mediator, putând participa în
această calitate la proceduri de mediere și soluționare pe cale amiabilă a disputelor, înainte ca acestea să
fie adresate instanțelor.

PĂuN Ciprian

Expertiză în litigii

Funcție

// taxe și fiscalitate / imobiliar

Partener, coordonator al biroului
NNDKP Cluj-Napoca

Studii

• Doctorat în Drept, Facultatea de
Drept, Universitatea Babeș-Bolyai
(2008)
• Master în Studii Germane,
Universitatea Babeș-Bolyai (2003)
• Master în Drept European,
Westfaelische WilhelmsUniversitaet, Germania (Magna Cum
Laude) (2002)
• Facultatea de Drept, Universitatea
Babeș-Bolyai (2001)
• Facultatea de Istorie și Filosofie,
Universitatea Babeș-Bolyai (2001)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: ciprian.paun@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Expertiză în litigii // arbitraj și achiziții publice

Partner

Studii

• Licențiat în drept, Facultatea de
drept a Universității din București
(2001)
• Licențiat în științe administrative,
Academia de Studii Economice –
Facultatea de Management,
București (2001)
• LL.M., The George Washington
University Law School, Washington,
DC (2007)
• Bursa pentru studii doctorale,
Institutul de Drept International Privat
si Comparativ Max Planck, Hamburg,
Germania (2007)
• Doctor în Drept – Piața primară și
Secundară a creditului ipotecar,
Academia de Studii Economice –
Catedra de Drept, București (2010)

Experiență

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen
Experiență:
• Partener, NNDKP (2019-prezent)
• Partener coordonator, PCA law (2006-2019)

Ciprian Păun este un avocat cu peste 15 ani de experienţă profesională, fiind
recomandat de Camera de Comerţ şi industrie a Austriei şi de Ambasada Germaniei
în România. El este specializat în drept societar, drept fiscal, protecţia datelor şi
domeniul imobiliar. Asistă investitori naţionali şi internaţionali, companii active în
domenii diverse inclusiv comerţ, financiar-bancar, iT, industrial/producţie sau
resurse naturale. Are o vastă carieră academică, predând cursuri de drept fiscal şi dreptul afacerilor în
cadrul unor universităţi naţionale şi internaţionale renumite precum, universitatea "Babeş-Bolyai" din
Cluj-Napoca, universitatea din Bucureşti, Plymouth State university (uSA), École de management de
Normandie (Caen, France).

PEliGRAD Vlad

Funcție

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Toncescu și Asociații SPRL - KPMG Legal

Vlad este specializat în litigii și arbitraje domestice și internaționale, precum și în
achiziții publice și infrastructură, inclusiv FiDiC cu o experiență de peste 19 ani.
Vlad și-a petrecut toată cariera juridică în avocatura de business în cadrul unor firme
internaționale precum Clifford Chance, Dentons, sau firme afiliate companiilor Big 4. În
2016 Vlad a fost unicul câștigător al categoriei litigii pentru România al premiilor Client
Choice Awards.
Vlad este și arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial internațional de pe lângă
Camera de Comerț și industrie a Românei și la Bucharest international Arbitration Court
(BiAC) și are o vastă experiență in litigii și arbitraje, proceduri de insolvență,
investigarea fraudelor, achiziții publice, precum și în tranzacții de project finance,
finanțări de diverse tipuri sau fuziuni și achiziții, dobândită atât în București cât și în New
York.
Printre ultimele proiecte se numără dosare de drept fiscal referitoare la diverse
obligații fiscale ale companiilor, litigii comerciale privind despăgubiri pentru
neexecutarea obligațiilor, reprezentarea creditorilor în proceduri complexe de insolvență, litigii de dreptul
transporturilor, arbitraje comerciale internaționale, precum și redactarea de contracte de tip FiDiC sau dispute cu
privire la asemenea contracte în proiecte de infrastructură.

• peste 19 ani

Contact

Tel.: 0723 283 143
Email: vpeligrad@kpmg.com
www.kpmglegal.ro
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POPA Cornel

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în arbitraj intern şi internaţional // drept societar şi comercial, fuziuni şi achiziţii, redactare acte normative

Funcție

Avocat Asociat, Fondator
al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Studii

• Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 1995)

Experienț\

• Din martie 2005, Avocat asociat al
Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi unul dintre
avocaţii fondatori ai firmei
• Iulie 2002-martie 2005, Avocat asociat
al Muşat & Asociaţii
• Februarie 1996-iunie 2002, Sulică &
Asociaţii, Avocat asociat din ianuarie
1999

Contact

Tel./Fax:
021.204.88.94/021.204.88.99
Email: cornel.popa@tuca.ro
www.tuca.ro

Cornel POPA este avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi unul dintre
fondatorii firmei de avocatură. Experienţa sa acoperă toate formele de soluţionare a
disputelor, inclusiv litigii civile, mediere, precum şi arbitraje interne şi
internaţionale, fiind direct implicat, în calitate de coordonator, în arbitraje în faţa
Centrului internaţional de Reglementare a Disputelor Relative la investiţii (iCSiD),
Camerei de Comerţ internaţionale (iCC) şi a Curţii Permanente de Arbitraj de la
haga. De asemenea, este pe deplin familiarizat cu regulile de arbitraj GAFTA.
Cornel Popa este membru al Colegiului Curţii de Arbitraj Comercial internaţional
de pe lângă Camera de Comerţ şi industrie a României şi al iCC institute of World
Business law.
„Cornel Popa a acumulat o experienţă semnificativă în asocieri de tip joint
venture, fuziuni şi achiziţii, privatizări şi proiecte în sectorul energetic”, notează
Chambers & Partners, iar clienţii firmei, citaţi de acelaşi ghid de specialitate, consideră că „implicarea sa pe
parcursul arbitrajelor este pe cât de apreciată, pe atât de eficientă.”

PORumB Angela

MUȘAT & ASOCIAȚII

Expertiză în litigii & arbitraj // drept civil, drept administrativ, drept societar & comercial, fiscalitate, piețe de capital & valori mobiliare

Angela Porumb are o experiență de peste 20 ani ca avocat de litigii în fața
tuturor instanțelor din România, inclusiv în fața Înaltei curți de Casație și Justiție și
a Curții Constituționale. Angela este specializată într-o gamă largă de litigii civile și
comerciale, cu precădere în litigii comerciale, fiscale și administrative. Printre
clienții Angelei se numără societăți multinaționale, dar și societăți private locale, cu
activități în diverse domenii, precum dezvoltarea de proiecte imobiliare sau de
construcții, operațiuni bancare, energie și utilități publice.
Angela a fost implicată în rezolvarea a numeroase litigii complexe, naționale și
internaționale, reprezentând cu succes mari corporații, bănci sau alte instituții.

Funcție
Partener

Studii

• Diplomă Postuniversitară în Drept
Privat – Universitatea București (2000)
•Diplomă de Licență în Drept –
Universitatea București (1999)

Contact

Bulevardul Aviatorilor, nr.43, Sector 1,
Cod poștal 011853, București,
România
Tel.: +40-758 699 360
Email: angela.porumb@musat.ro
www.musat.ro

PuȘCAȘu Anca

Expertiză în arbitraj intern și internațional // drept societar și comercial; fuziuni și achiziții

Funcție

Avocat asociat

Studii

• Universitatea din București, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 1999)

Contact

Tel./Fax: 0374 136 307/021 204 88 99
Email: anca.puscasu@tuca.ro
www.tuca.ro

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Experiență:
• Din ianuarie 2017, Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii
•ianuarie 2008 – decembrie 2016, Avocat colaborator coordonator al Ţuca
Zbârcea & Asociaţii
•ianuarie 2006 – decembrie 2007, Avocat colaborator senior în cadrul Țuca
Zbârcea & Asociații
•Februarie 2001 – ianuarie 2006, Avocat colaborator (februarie 2001 – mai
2005) şi Avocat asociat (aprilie 2005 – decembrie 2005) în cadrul SCA Babiuc,
Sulica & Asociaţii
•August 2000 – ianuarie 2001, avocat colaborator în cadrul SCA metea &
Asociaţii
•Noiembrie 1999 – iulie 2000, consilier juridic în cadrul uneia dintre cele mai
importante societăţi de valori mobiliare din România

Anca PUȘCAȘU este Avocat asociat al Țuca Zbârcea & Asociații, cu o experienţă practică de 20 ani și având
ca principală specializare domeniul arbitrajului internațional. Anca are în portofoliu arbitraje comerciale
internaționale derulate în baza regulilor iCSiD, iCC, GAFTA și ViAC pentru care a desfășurat activități specifice,
de la elaborarea materialelor scrise depuse la tribunalul arbitral, până la pregătirea argumentelor de fapt și de
drept, a materialului probator și reprezentarea clienților în faza audierilor. De asemenea, a fost implicată în
proiecte de fuziuni şi achiziţii și a oferit consultanță de specialitate în domeniul societar: constituire şi restructurare
de societăţi, consultanţă în management – adaptare și organizare a variatelor structuri de conducere, inclusiv
litigii societare, aspecte de dreptul muncii și proprietate intelectuală.
În plus, ea deține un certificat de manager de proiect.
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ROŞu Robert

Expertiză în litigii // proceduri de executare silită, arbitraje interne

Experiență:
• Din ianuarie 2006, Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• martie 2005-decembrie 2005, Avocat colaborator senior al Ţuca Zbârcea &
Asociaţii
• Decembrie 1999-martie 2005, Avocat colaborator/avocat colaborator senior
al muşat & Asociaţii

Funcție

• Avocat Asociat, Fondator
al Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• Co-coordonator al departamentului
de litigii şi arbitraje interne

Studii

• Universitatea Româno-Americană,
Facultatea de Drept (licenţă în Drept,
1999)

Contact

Tel./Fax:
021.204.76.30/021.204.88.99
Email: robert.rosu@tuca.ro
www.tuca.ro

Robert Roşu este avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, fondator al
firmei de avocatură şi unul dintre coordonatorii departamentului de litigii şi
arbitraje interne. Avocat pledant cu o experienţă de 20 ani, s-a specializat în drept
comercial, contencios administrativ, concurenţă, dreptul muncii, proceduri de
executare silită, proprietate intelectuală, contencios fiscal. De asemenea, a
reprezentat autorităţi ale statului şi investitori străini în dosare de arbitraj în faţa
curţilor domestice şi internaţionale. Având calitate de practician în insolvenţă, Robert Roşu este unul dintre
coordonatorii TZA insolvenţă S.P.R.l.
Potrivit directoarelor internaţionale de specialitate, Robert Roşu este un avocat pledant de forţă, care
impresionează clienţii firmei prin „abilitatea de a identifica soluţii în vederea atingerii obiectivelor propuse”
(Chambers & Partners) şi „orientarea către rezultate” (legal 500), echipa pe care o conduce fiind admirată
pentru „rigurozitatea analizelor, dedicare, implicare, diligenţă şi cunoaşterea legilor” (legal 500).

SimulESCu Andreea N.

Expertiză în arbitraj intern și internațional

Funcție

Senior Partner

Studii

•Facultatea de Drept din cadrul
Universității Româno-Americane
(1999)
•Diplomă de Master în Noul Cod Civil
și de Procedură Civilă absolvit la
Facultatea de Drept a Universității
Nicolae Titulescu (2014)
•Cursul ICC Advanced Arbitration
Academy for Central and Eastern
Europe organizat de ICC Training
and Conference - ICC Institute of
Business Law (2015)

Contact

Tel.: +40314054304 / +40213125513
Email: asimulescu@lddp.ro
www.lddp.ro

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

LEAUA DAMCALI DEACONU PAUNESCU - LDDP
Experiență
• Fellow al Chartered institute of Arbitrators (FCiArb)
• Arbitru înscris pe lista de Arbitri a Curții de Arbitraj Comercial internațional de
pe lângă Camera de Comerț și industrie a României, a Camerei de Comerț și
industrie Brașov și a Centrului de Soluționare a Disputelor din Georgia.
• Arbitru în proceduri arbitrale desfășurate sub Regulile iCC Paris.
• Avocat

Andreea N. Simulescu, este specializată în arbitrajul intern și internațional
(deținând și Certificatul iCC Advanced Arbitration Academy) cu o vastă experiență în
proceduri arbitrale comerciale guvernate de diferite Reguli arbitrale (precum Regulile
iCC Paris, Regulile uNCiTRAl sau Regulile CCiR). Practica sa include și acordarea
de asistență si reprezentare în arbitrajele privind investițiile sub Regulile iCSiD.
Este de asemenea specializată în domeniul dreptului construcțiilor - contracte FiDiC, achiziții publice și drept
public, societar, dreptul mediului si resurselor naturale, bancar, dreptul insolvenței, având experiență vastă în
redactarea și negocierea contractelor comerciale. A participat la încheierea a numeroase tranzacții, deținând și
experiență în procesul de due-diligence. Experiență amplă în asigurarea asistenței și reprezentării în fața
instanțelor judecătorești.
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ŞuiCĂ-NEAGu Peggy

Expertiză în litigii

Funcție

// arbitraj intern și internațional

Partener, practica Soluționarea
Disputelor

Studii

• Universitatea din București,
Facultatea de Drept (1995)
• ASE București, Facultatea de
Cibernetică (1986)

Contact

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Experiență:
• Partener, NNDKP (2014-prezent)
• Partener White & Case, București (2011-2014)
• Coordonator Departament litigii, OmV Petrom SA București (2009-2010)
• managing Partner, Katona Ghica Șuică-Neagu, București (2005-2009)
• Senior Associate, NNDKP (1999-2005)
• Avocat cabinet Corneliu Bîrsan, Florin Bărbulescu (1995-1999)
• Cercetător Academia Română, institutul Național de Cercetări Economice

Cu o experiență profesională de peste 25 de ani, Peggy Șuică-Neagu este un
avocat pledant de primă clasă, specializat într-o varietate de tipuri de litigii cu privire la aspecte civile și
comerciale, legea concurenței, domeniul financiar-bancar, dreptul muncii, drept imobiliar, proprietate
intelectuală, litigii administrative și fiscale, insolvențe și restructurări/reorganizări, litigii privind achizițiile
publice. Peggy asistă clienți inclusiv în proceduri arbitrale, atât naționale, cât și internaționale.

Tel.: 021 201 12 00
Email: peggy.suicaneagu@nndkp.ro
www.nndkp.ro

ȘuRARiu Andra
Expertiză în litigii

Funcție

// insolvență

Avocat colaborator senior

Contact

Tel.: 021 260 07 10
Email: asurariu@birisgoran.ro
www.birisgoran.ro

ŢuCA Florentin

Biriş | Goran
Andra ȘURARIU s-a alăturat echipei Biriș Goran la începutul anului 2010 ca
avocat litigant competent atât în litigii fiscale, civile și comerciale, cât și în
proceduri contencioase de insolvență și faliment.
Avocat colaborator senior, Andra are peste 10 ani de experiență într-o gamă
largă de litigii. Practica ei se concentrează pe litigiile fiscale, cu accent pe
reprezentarea companiilor în disputele cu autoritățile fiscale pentru rambursarea cu
întârziere a TVA-ului. Practica sa implică, de asemenea, recuperarea datoriilor,
precum și litigii de natură contractuală.

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în arbitraj intern şi internaţional // PPP, concesiuni şi achiziţii publice, drept societar şi comercial

Funcție

Avocat Asociat Coordonator,
Fondator al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Studii

• Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Drept (licenţă în Drept,
1993)
• Doctor Magna cum laude, titlul
lucrării de doctorat „Parteneriatul
Public-Privat în România” (2007)

Contact

Tel./Fax:
021.204.88.91/021.204.88.99
Email: florentin.tuca@tuca.ro
www.tuca.ro
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Experiență:
• Din martie 2005, Avocat asociat coordonator („managing Partner”) al Ţuca
Zbârcea & Asociaţii şi unul dintre avocaţii fondatori ai firmei
• 1995-2005, Avocat asociat/Avocat asociat coordonator al muşat & Asociaţii
• 1996-1999, Preparator al Facultăţii de Drept din cadrul universit\ții Bucureşti

Florentin ŢUCA este avocat asociat coordonator al Ţuca Zbârcea & Asociaţii
şi fondator al firmei de avocatură. Cu o experienţă juridică de 27 ani, Florentin
Ţuca a dobândit o vastă experienţă în arbitraje complexe pe lângă curţile de arbitraj
locale şi internaţionale, cu deosebire în speţe privind reglementarea diferendelor
referitoare la privatizări şi alte diferende internaţionale.
De asemenea, Florentin Ţuca a fost implicat în procese de privatizare, cum ar fi
privatizări din sectorul bancar din România, asocieri în participaţiune, fuziuni şi
achiziţii, precum şi proiecte de reorganizare şi restructurare de societăţi. În plus, el este specialist în proiecte PPP,
concesiuni şi achiziţii publice şi deţine o experienţă vastă în redactarea de proiecte de acte normative, inclusiv
elaborarea şi stabilirea noului cadru legislativ aplicabil în privatizări, concesiuni, sectorul bancar sau alte
domenii.
Potrivit publicaţiei Chambers & Partners, „Florentin Ţuca, managing Partner, a dobândit o vastă experienţă
în drept comercial, financiar-bancar, proiecte PPP şi tranzacţii transfrontaliere”. De asemenea, legal 500 notează
faptul că Florentin Ţuca este „un avocat strălucit, capabil să găsească soluţii acolo unde alţii nu reuşesc”.

ZAmFiR Dragoș

Zamfirescu Racoți Vasile & Partners

Expertiză în litigii // arbitraj, construcții, insolvență

Funcție

Avocat colaborator

Studii

• Facultatea de Drept, Universitatea
Bucureşti, 2015

Contact

Tel.: +40 21 311 05 17
Email: dragos.zamfir@zrvp.ro
www.zrvp.ro

Dragoș Zamfir este avocat litigator, fiind specializat în domeniile dreptului civil și
comercial, administrativ și societar.
Se implică cu precădere în litigii și arbitraje naționale de construcții derivate din
proiecte imobiliare de amploare. Disputele în cauză vizează în principal contracte de
execuție lucrări de tip FiDiC, recuperarea sumelor datorate de Beneficiar ca urmare a
lucrărilor contractuale sau suplimentare efectuate de Antreprenor, recuperarea de
prejudicii rezultate din încălcarea obligațiilor contractuale, recuperarea garanției de
bună execuție constituită de Antreprenor și executată de Beneficiar la momentul
rezilierii contractului, executarea lucrărilor de infrastructură sau stabilirea limitelor
proprietății. În cadrul litigiilor și arbitrajelor naționale în domeniul construcțiilor,
Dragoș asistă atât autorități contractante (Beneficiari), cât și Antreprenori
(Executanți).
Expertiza lui Dragoș cuprinde și litigii din domeniul energiei, insolvenței și falimentului, precum și dispute din
domeniul dreptului financiar-bancar sau proiecte legate de recuperarea creanțelor în cadrul procedurilor de
executare.

ZEGREAN Anca

Expertiză în litigii

Funcție

Biriş | Goran

// dreptul muncii, drept societar/fuziuni și achiziții

Avocat Colaborator

Contact

Tel.: 021 260 07 10
Email: azegrean@birisgoran.ro
www.birisgoran.ro

Anca ZEGREAN s-a alăturat echipei Biriș Goran în anul 2012 și are o
experiență de peste 11 ani ce vizează o gamă largă de aspecte de dreptul muncii,
precum și litigii și aspecte de drept civil, devenind coordonator al practicii de
dreptul muncii în 2016. Este recunoscută și apreciată atât de clienți, cât și de
experți pentru asistența la nivel înalt oferită cu privire la diverse aspecte de
dreptul muncii, cu accent deosebit pe litigii fiscale și concedieri în rândul
cadrelor de conducere. Anca dispune de experiență semnificativă în gestionarea
problemelor de dreptul muncii ce derivă din transferul de întreprinderi în diverse
sectoare precum cel financiar, inginerie industrială, servicii și energie. De
asemenea, Anca are un istoric excelent în materie de concedieri colective și
negocieri purtate între angajatori și angajați, precum și aspecte de reglementare și conformare, cu accept
pus pe GDPR. Totodată, Anca realizează analize juridice pentru achiziții importante, concentrându-se pe
aspecte legate de reglementare/conformare. Anca a oferit asistență unor companii naționale și
internaționale într-o gamă largă de sectoare precum cel bancar, telecomunicații, real estate, energie,
apărare, sectorul agricol și tehnologia informației.

ZiGmuND levana

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în arbitraj intern şi internaţional // drept societar şi comercial, redactare acte normative

Funcție

• Avocat Asociat
• Co-coordonator al Departamentului
de arbitraje internaţionale

Studii

• Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 1998)

Contact

Tel./Fax:
021.204.76.32/021.204.88.99
Email: levana.zigmund@tuca.ro
www.tuca.ro

Experiență:
• Din ianuarie 2008, Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• 2005-2007, Avocat colaborator senior al Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• 2003-2005, Avocat colaborator senior al muşat & Asociaţii
• 1998-2003, Avocat titular în cadrul cabinetului individual propriu de avocatură

Levana ZIGMUND este avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi unul
dintre coordonatorii departamentului de arbitraje internaţionale, având o experienţă
de 21 ani. Ea s-a specializat în proceduri de arbitraj derulate potrivit regulilor
Centrului internaţional de Reglementare a Disputelor Relative la investiţii (iCSiD),
Camerei de Comerţ internaţionale (iCC), precum şi în proceduri arbitrale ad-hoc. În
mod special, levana Zigmund a acumulat o experienţă solidă în ceea ce priveşte
procedurile de arbitraj internaţional rezultate din încălcarea diverselor tratate
bilaterale privind protecţia reciprocă a investiţiilor. De asemenea, ea a fost implicată în proiecte complexe de drept
societar şi comercial, precum şi în procese de elaborare a unor proiecte legislative în diverse domenii.
Potrivit Chambers & Partners, „levana Zigmund are un simţ analitic superior multor avocaţi din piaţă”, ea fiind
constant recomandată în materie de arbitraje şi de alte publicaţii internaţionale de prestigiu, precum legal 500.
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paNdemia treCe,
traUmele Copiilor rĂmâN
Anul 2020 este unul cu totul

dispute cu implicații adânci și

ultimele luni, izvorâtă tocmai

inclusiv cel juridic.

aici neapărat la divorțuri, așa

aﬂăm, a fost următoarea: are

atipic în toate sectoarele,
Efectele negative ale

pandemiei se resimt din plin în

economie și în viața de zi cu zi,
iar la nivelul domeniului

juridic, ”noua normalitate” sar putea traduce printr-o

sau nu dreptul părintele care

privește și se produce între doi

mențină relații personale cu

creadă. Divorțul în sine

oameni adulți, care pot

gestiona acest eveniment pe

cont propriu și peste care pot

să treacă mai devreme sau mai

restructurarea societăților și a

Dar ce efecte produce acesta

businessului, insolvența,
executările silite sau

renegocierea contractelor.

”Noua normalitate” nu are,

din situația specială în care ne

cum mulți ar ﬁ tentați să

activitate mai intensă în ce
privește dreptul muncii,

Simona oPrea,
avocat colaborator senior,
zamfirescu racoţi Vasile
& Partners

de lungă durată. Și nu mă refer

târziu.

nu locuiește cu copilul să

acesta după un program

stabilit, care să îi permită să

interacționeze ﬁzic cu copilul și

să îl preia la locuința sa?

Nu rare au fost situațiile în

care, la începutul stării de

asupra copiilor celor doi soți

urgență, speriat sau proﬁtând

efectele asupra copiilor ai

impuse de autorități, unul

care divorțează? Care sunt

căror părinți necăsătoriți decid

de noile restricții de circulație

dintre părinți a luat copiii și s-a

însă, efecte numai asupra

să se despartă, dar nu se

retras cu ei la locuința sa,

mod direct oamenii și relațiile

copiilor sau a programului de

medicală, și nu a mai permis

economiei. Ea afectează în

dintre ei. Suntem nevoiți să

funcționăm după reguli sociale
noi, menite să ne apere

sănătatea, dar care cel mai
adesea sunt privite ca o

restrângere a libertăților

personale sau ca piedici în
comportamentul social
considerat ﬁresc.

Aceste reguli sociale noi și frica
de îmbolnăvire au generat
situații umane și juridice

înțeleg cu privire la locuința
vizitare pentru părintele
nerezident?

Aceste întrebări erau diﬁcile

pretextând rațiuni de siguranță
celuilalt părinte să îi vadă sau
să petreacă timp cu ei. Aici

cazurile au variat de la: ”îi poți

Nu rare au fost situațiile în care, la începutul
stării de urgență, speriat sau profitând de noile
restricții de circulație impuse de autorități, unul
dintre părinți a luat copiii și s-a retras cu ei la
locuința sa, pretextând rațiuni de siguranță
medicală, și nu a mai permis celuilalt părinte să
îi vadă sau să petreacă timp cu ei.

diﬁcile și greu de reparat,

chiar și în perioada în care

vedea doar 10 minute, în

familiei, cu repercusiuni

complicată de pandemie. Nu

interacționezi cu ei” la situații

preponderent între membrii
directe asupra copiilor.

viața noastră nu era

întotdeauna soții care se

Dreptul familiei a fost,

despart înțeleg că trebuie să

de urgență în România, în luna

calitatea lor de părinți pentru

începând cu declararea stării

martie 2020, și continuă să ﬁe

un domeniu în care instanțele
sunt chemate să soluționeze

colaboreze în continuare în

interesul și binele copiilor lor.

O situație frecvent întâlnită în
instanțe în această materie în

curtea blocului, dar nu

vecine cu paranoia: ”îi vezi doar
după ce îți faci test COVID”, “nu
te vezi cu nicio persoană din

familie sau dintre apropiați și te
muți cu chirie într-o locuință
apropiată de casa în care

locuim, în orașul în care ne-am

avocaȚi experȚi I Decembrie 2020 I

53

familie mUNCĂ  mediCiNĂ  aSigUrĂri  farma

mutat ca să fugim de

După ce oamenii de știință au

Acesta este, de altfel,

despart, și inclusiv pentru a se

Instanțele s-au văzut puse în

nu va ﬁ eradicată într-un

dilemă: siguranța emoțională și

acestei perioade ieșite din

pandemie”.

fața unei situații noi, în care
trebuia să se decidă dacă

prevalează siguranța medicală a
copilului sau cea emoțională, ce
decurge dintr-o relație ﬁrească
și de continuitate cu părintele
cu care nu locuiește.

Începutul a fost ezitant: De
multe ori, ordonanțele

președințiale prin care se

solicita încuviințarea unui
program provizoriu de

menținere a relațiilor personale
erau judecate fără citarea

părților și respinse cu motivarea

că este stare de urgență iar

copiii nu trebuie expuși riscului
de a se vedea cu părintele

nerezident, ﬁind suﬁcientă

menținerea unei relații părintecopil doar prin mijloacele de
comunicare la distanță.
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ajuns la concluzia că pandemia
orizont de timp scurt ,

judecătorii au fost nevoiți să

răspundă la întrebarea: pot să
amân interacțiunea ﬁzică

ﬁrească dintre un părinte și

răspunsul ﬁresc la o astfel de
dezvoltarea echilibrată a

copilului asigurată de prezența
continuă a ambilor părinți în
viața sa, pe tot parcursul

formării personalității sale,

copilul său timp de unul, doi

este foarte importantă pentru

găsit un vaccin pentru această

echilibrat și integrat în

sau cinci ani până când va ﬁ
boală, sau atunci când

siguranța medicală a copilului
va ﬁ satisfăcută prin

descoperirea vaccinului va ﬁ

prea târziu pentru că relația cu
părintele său nu mai există?

Atunci a fost momentul când
instanțele au început să

formarea viitorului adult

societate, și poate ﬁ asigurată,
cu măsurile de precauție

potrivite, chiar și în perioada
pandemiei de COVID.

situație, atunci instanțele nu ar
trebui să mai dispună deloc
programe de vizitare în

perioada sezonului gripal,

având în vedere că gripa, deși
este o boală cu care

conviețuim de multă vreme și

pentru care există tratamente
și vaccin, produce totuși, în

Indiferent de vremurile pe care

copii, ci dimpotrivă, aceste
măsurilor de precauție

copilului la locuința părintelui.

ﬁresc pentru o astfel de

relațiilor ﬁrești dintre părinți și

reprezinte o piedică în calea

părinții nerezidenți și copii care
dintre aceștia și preluarea

Dacă nu acesta ar ﬁ răspunsul

ﬁecare an, nenumărate

relații trebuie menținute și

să includă interacțiunea ﬁzică

comun.

Pandemia nu trebuie să

dispună programe de

menținere a relațiilor dintre

asigura depășirea cu bine a

întărite, cu asigurarea

necesare, astfel încât copiii să

poată beneﬁcia de echilibru în
viața lor, chiar dacă părinții se

victime.

le trăim, principiile de viață

sănătoase și bunul-simț trebuie
să prevaleze, chiar dacă
anumite moduri de

transpunere în practică a

acestora necesită adaptarea la

”noua normalitate”.

ABRAȘu Roxana

Expertiză în dreptul muncii

Funcție

Asociat Manager, unul dintre
coordonatorii practicii de Dreptul
Muncii

Studii

• Facultatea de Drept, Universitatea
Alexandru Ioan Cuza, Iasi (2007)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: gabriela.dinu@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen
Experiență:
• Asociat manager, NNDKP (2019-prezent)
• Asociat/Asociat Senior, NNDKP (2010-2019)
• Asociat, SCA Vilau & mitel (2007-2010)

Roxana Abrașu este un avocat cu o experiență de peste 12 ani în domeniul
dreptului muncii. Ea este unul dintre coordonatorii practicii de Dreptul muncii din
cadrul NNDKP și asistă clienți locali și internaționali în aspecte legate de relațiile
de muncă individuale și colective, fie în contextul unor proiecte majore, fie în problematici de muncă de zi
cu zi. Roxana este specializată în aspecte precum executarea, modificarea, suspendarea și încetarea
contractelor de muncă, redactarea și revizuirea reglementărilor și politicilor interne, negocierea, încheierea
și executarea contractelor colective de muncă, implementarea concedierilor individuale și colective,
implementarea transferului de întreprindere.

BuTA Paul George

MUȘAT & ASOCIAȚII

Expertiză în sănătate, farma // proprietate intelectuală, litigii & arbitraj, concurență / ajutoare de stat & drept european

Funcție

Doctor în drept și asistent universitar la Facultatea de Drept „Nicolae
Titulescu”, Paul Buta are o experiență juridică de peste 12 ani, fiind specializat în
litigii civile și comerciale, dreptul concurenței și proprietate intelectuală. A fost
implicat în dosare de anvergură, acordând asistență juridică unui portofoliu
semnificativ de clienți internaționali (cu precădere investitori străini și companii
multinaționale) cu privire la aspecte specifice sectorului concurenței, proprietății
intelectuale, de reglementare în sectorul farmaceutic și medical. Paul Buta este
recunoscut pentru expertiza sa în domeniul litigiilor fiscale și arbitrajului comercial
internațional, în mod particular pentru capacitatea sa de analiză și soluțiile
inovatoare aplicate în gestionarea cu succes a dosarelor litigioase.

Deputy Managing Partner

Studii

•Diplomă de Studii Postuniversitare în
Dreptul Proprietății Intelectuale,
Universitatea din Londra (2014)
•Diplomă de Studii Postuniversitare în
Afaceri Europene și Management de
Programe, Universitatea Babeș-Bolyai,
Facultatea de Relații Internaționale și
Studii Europene (2007)
•Diplomă de Licență în Drept,
Universitatea Nicolae Titulescu,
Facultatea de Drept (2005)
•Diplomă de Licență în Științe Politice,
Facultatea de Științe Politice,
Universitatea București (2004)

Contact

Bulevardul Aviatorilor, nr.43, Sector 1,
Cod poștal 011853, București,
România
Tel.: +40 21 202 59 09
Email: paul.buta@musat.ro
www.musat.ro

DiNu Gabriela

Expertiză în dreptul muncii

Funcție

Asociat Manager, unul dintre
coordonatorii practicii de Dreptul
Muncii

Studii

• Facultatea de Drept, Universitatea
Nicolae Titulescu, București (2001)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: gabriela.dinu@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen
Experiență:
• Asociat manager, NNDKP (2018-prezent)
• Asociat/Asociat Senior, Tuca Zbarcea & Asociații (2005-2018)
• Asociat, mușat & Asociații (2003-2005)

Gabriela Dinu este un avocat cu o experiență de peste 16 ani în domeniul
dreptului muncii. Ea este unul dintre coordonatorii practicii de Dreptul muncii din
cadrul NNDKP și asistă clienți locali și internaționali în aspecte legate de relațiile
de muncă individuale și colective, fie în contextul unor proiecte majore, fie în
problematici de muncă de zi cu zi. Gabriela asistă clienții în legătură cu întreg spectrul de aspecte privind
dreptul muncii, inclusiv contracte individuale de muncă, negocierea și executarea contractelor colective de
muncă, organizarea timpului de muncă, proceduri privind transferul angajaților, aspecte privind sănătatea
și securitatea în muncă, detașarea transnațională a angajaților, aspecte de imigrare, litigii de dreptul
muncii.
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miNOiu Dan

MUȘAT & ASOCIAȚII

Expertiză în sănătate și industria farmaceutică // concurență, protecția consumatorului, drept societar și comercial

Dan Minoiu are o experiență profesională de peste 12 ani, perioadă în care a
asistat numeroase societăți care activează în domenii reglementate, inclusiv
companii farmaceutice, producători de dispozitive medicale, clinici și spitale private,
companii din domeniul iT, precum și din domeniile FmCG, asigurări și agricultură.
Dan a consiliat numeroase companii internaționale și naționale în legătură cu
probleme legate de fuziuni și achiziții, transferuri de afaceri, precum și în legătură
cu aspecte de reglementare, comerciale, contractuale și de conformitate privind
furnizarea și promovarea produselor și serviciilor pe piața din România. De
asemenea, Dan a reprezentat numeroși clienți în cazuri de referință în fața
autorităților și instanțelor competente

Funcție

Managing Associate

Studii

•Absolvent al Facultății de Drept din
cadrul Universității din București (2007)

Membru

•Baroul București. Uniunea Națională a
Barourilor din România (2008)

Contact

Bulevardul Aviatorilor, nr.43, Sector 1,
Cod poștal 011853, București,
România
Tel.: +40-758 699 365
Email: dan.minoiu@musat.ro
www.musat.ro

OPREA Simona

Expertiză în dreptul familiei // drept fiscal, drept civil

Funcție

Avocat colaborator senior

Studii

• Facultatea de Drept, Universitatea
din București, 2002
• Colegiul de Administrație Publică,
Școala Națională de Studii Politice și
Administrative, 2000

Contact

Tel.: +40 21 311 05 17
Email: simona.oprea@zrvp.ro
www.zrvp.ro

Simona Oprea este specializată în litigii civile implicând relații de familie,
moștenire și dispute între profesioniști.
În domeniul dreptului familiei, disputele în care a reprezentat clienții în fața
instanțelor sau a acordat consultanță privesc o gamă variată de aspecte: adopții,
ordine de protecție pentru persoanele agresate de un alt membru al familiei, desfacerea
căsătoriilor prin acord în fața notarului sau de către instanța de judecată, partajul
bunurilor comune dobândite de soți în timpul căsătoriei, inclusiv situații implicând
elemente de extraneitate.
O parte importantă, și în același timp delicată, a activității sale în domeniul
dreptului familiei privește aspectele legate de minori: modul de exercitare a autorității
părintești, legăturile părintelui nerezident cu minorii după divorț, stabilirea
contribuției fiecărui părinte la creșterea și educarea copiilor, potrivit nevoilor acestora,
punerea în executare silită a hotărârilor judecătorești privitoare la minori atunci când părintele obligat refuză să le
îndeplinească de bunăvoie, suplinirea de către instanță a acordului unuia dintre părinți atunci când este cazul și
interesul copiilor impun acest lucru.
Cu o experiență de peste 13 ani în soluționarea disputelor, Simona a fost implicată, în egală măsură, în litigii
complexe comerciale, administrative, de achiziții publice, cât și în dispute pe piața de capital.
Ea oferă, de asemenea, servicii de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor și autorităților naționale
în dispute fiscale privind TVA, accize, impozit pe profit și impozit pe venit, impozite și taxe locale.

PÂSlARu Şerban

Expertiză în dreptul muncii // PPP, achiziţii publice şi concesiuni; project finance

Funcție

Avocat asociat

Studii

•Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 1998)

Experienț\:

•Din ianuarie 2009, Avocat asociat al
Ţuca Zbârcea & Asociaţii
•Martie 2005 – decembrie 2008, Avocat
colaborator senior al Ţuca Zbârcea &
Asociaţii
•Februarie 2004 – februarie 2005,
Avocat colaborator al Muşat & Asociaţii
•Octombrie 2002 – februarie 2004,
Avocat colaborator în cadrul Cabinetului
Individual de Avocatură Mihăilă
Constantin

Contact

Tel./Fax: 021 204 88 97/021 204 88
99
Email: serban.paslaru@tuca.ro
www.tuca.ro
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Zamfirescu Racoți Vasile & Partners

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Şerban PÂSLARU este Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi
coordonator al departamentului de dreptul muncii. El deţine o experienţă de 18 ani
în consilierea angajatorilor în probleme de dreptul muncii, incluzând pregătirea
documentaţiei aferente încetării raporturilor de muncă şi parcurgerea etapelor
procedurilor de restructurare, negocieri colective, pregătirea şi implementarea
planurilor de concedieri, efectuarea transferurilor de întreprindere, pregătirea şi
implementarea unor programe motivaţionale, conflicte de muncă. Şerban Pâslaru
este membru al European Employment lawyers’ Association (EElA), membru al
hR Club, precum și membru comitetelor AmCham și multilaw privind dreptul
muncii. De asemenea, este autorul mai multor articole şi analize privind legislaţia
muncii în publicații locale și internaționale. Recent, el a primit premiul pentru
practica în domeniul Dreptului muncii în cadrul Galei Avocați de Top (Finmedia,

2017).
De asemenea, Şerban Pâslaru este direct implicat în multe din proiectele firmei în domeniul PPP, concesiuni şi
achiziţii publice. El este expert autorizat în achiziţii publice, manager autorizat de proiect parteneriat public-privat,
precum şi în proiectarea şi managementul proiectelor europene.
Publicaţii internaţionale precum Chambers & Partners apreciază experienţa dobândită de Şerban Pâslaru în
dreptul muncii, fiind un avocat „cu multă dăruire şi devotament, gata în orice moment să-şi sprijine clienţii”. De
asemenea, directorul Chambers Europe consideră Ţuca Zbârcea & Asociaţii ca fiind „una dintre cele mai
dinamice” în acest domeniu.

ROmAN mircea-Cătălin

Expertiză în dreptul muncii & asigurări sociale

Funcție

Senior Associate, Coordinator
Employment & Pensions Practice

Studii

• Studii juridice la Facultatea de drept
a Universităţii Bucureşti
• Master în domeniul dreptului muncii
la Facultatea de drept din Bucureşti

Experienţă:

• Experienţă practică în domeniul
privat în cadrul a două firme de
avocatură renumite
• Senior Associate, Noerr (2017prezent)

Contact

Tel.: + 40 21 312 58 88
Email:
mircea-catalin.roman@noerr.com
www.noerr.com

// litigii, insolvenţă, drept civil, drept societar

Noerr

Mircea-Cătălin Roman oferă consultanţă pentru clienţi români şi străini care
activează în numeroase ramuri de activitate (incluzând industria automobilelor,
industria chimică, asigurări şi reasigurări, servicii financiare, medicamente generice,
imobiliare, iT, domeniul alimentar, mass media, fabricarea produselor alimentare,
industria farmaceutică), în domeniul dreptului muncii şi asigurărilor sociale.
El reprezintă clienţii în instanţă şi în faţa autorităţilor publice şi oferă consultanţă
cu privire la aspecte privind executarea silita, conformitatea, precum şi coordonarea
in cazul inspecţiilor inopinate.
În domeniul dreptului muncii, Cătălin dispune de şi are la activ o vastă experienţă

şi activitate profesională.
De asemenea, Cătălin este autor al al articolului: “legea internship-ului nr. 176/2018 a intrat în vigoare”,
publicat în “Avocați experți”, având la activ și diverse alte articole publicate în revista de specialitate:
“European Employment law cases” în ediții din anii 2017 - 2018 și coautor al articolelor: „Valenţele
procedurale ale principiului de drept accesorium sequitur principale”, publicat în decembrie 2016 în Revista
română de jurisprudenţă nr. 6/2016; coautor al articolul „Încuviinţarea executării silite, o temă recurentă”,
publicat la data de 16 februarie 2016 pe www.juridice.ro; coautor la revizuirea legislaţiei şi culegerea de
comentarii: „Noul Cod de Procedură Civilă. Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C.h. Beck, Bucureşti, 2012
(articolele de la 730 până la 817).
Arii de expertiză acoperite: Dreptul muncii & asigurări sociale // litigii, insolvenţă, drept civil, drept
societar
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priNCipiile aCHizițiilor pUbliCe. problemele
Care apar ÎN CadrUl aCeStor proCedUri

dr. alina cobuz
Partener Fondator ScPa
cobuz şi asociaţii

Cel care aplică legea trebuie să
ia în considerare nu numai
litera legii, adică forma sa
exterioară, ci și spiritul legii.
Urmărind spiritul legii,
judecătorul are libertatea de
interpretare a acesteia, prin
urmare judecătorul nu poate
refuza să judece un caz
concret, pe motiv că legea este
neclară sau insuﬁcient
precizată.
În aceste condiții, dacă norma
juridică este obscură, neclară,
judecătorul va recurge la
principiile de drept pe care le
aplică de la caz la caz.
În materia achizițiilor publice,
legiuitorul a conferit forță
juridică principiilor enumerate
în Legea 98/2016 astfel că
acestea au aplicabilitate directă,
întocmai ca o normă de drept.
Principiilei care stau la baza
atribuirii contractelor de
achiziții publice sunt:
nediscriminarea, tratamentul
egal, recunoașterea reciprocă,
transparența,
proporționalitatea și asumarea
responsabilității.
Principiul nediscriminării
implică asigurarea condițiilor
pentru o CONCURENȚĂ reală
între agenții economici care au
șansa de a participa la o
achiziție publică și de a încheia
un contract. Are în vedere 3
axe, naționalitatea, forma de
proprietate și forma de
organizare, adică aceleași
drepturi pentru toți actorii
implicați.
Putem da o deﬁniție a
discriminării pe baza a 3
accepțiuni: a) o accepțiune
generală-care înseamnă
CONCURENȚA, și care implică o
confruntare între tendințe

adverse care converg spre
același scop; b) o accepțiune
economică- “Mâna invizibilă”
care face legătura între cerere
și ofertă și, c) o accepțiune
juridică - ce implică rivalitatea
dintre agenții economici în
căutarea și păstrarea clientelei.
Principiul tratamentului egalii
implică utilizarea de către
autoritatea contractantă a
unor reguli, cerințe și criterii
care să ﬁe valabile pentru toți
operatorii economici
participanți la procedura de
achiziție publică.
Curtea de Justiție a Uniunii
Europene a deﬁnit principiul
tratamentului egal, situațiile
comparabile să nu ﬁe tratate în
mod diferit și, situații diferite
să nu ﬁe tratate în același mod.
În plus acest principiu se aplică
nu numai ﬁrmelor care au
participat deja la o procedură
de achiziție ci și celor care
speră să participe, iar toți
ofertanții trebuie să ﬁe tratați
în mod egaliii.
Principiul recunoașterii
reciproce este un principiu
cheie care implică libera
circulație a bunurilor și
serviciilor, în întreaga Uniune
Europeană fără a ﬁ necesară
armonizarea legislației
naționale. Respectarea acestui
principiu presupune
acceptarea de către
autoritățile contractante a
produselor, serviciilor,
lucrărilor oferite în mod licit pe
piața UNIUNII EUROPENE, a
diplomelor, certiﬁcatelor, a
altor documente emise de
autoritățile competente din
alte state, a speciﬁcațiilor
tehnice echivalente cu cele
solicitate la nivel național.

Principiul transparenței
asigură îndeplinirea a două
obiective: a) introducerea unui
sistem deschis al achizițiilor
publice ale statelor membre
ale Uniunii Europene și, b)
asigurarea unui sistem de bune
practici pentru ambele părți
implicate, atăt autoritățile
contractante căt și ofertanții.
Transparența este un principiu
destinat pentru a exclude orice
risc de favoritism din partea
autorității contractante. Toți
participanții vor avea acces la
documentația de atribuire și la
deciziile luate de autoritatea
contractantă în cadrul
procedurii de achiziție publică,
adică egalitate între ofertanți
dar implică și veriﬁcarea
respectării principiului
egalității de tratatement.
Principiul proporționalității
este un principiu ce impune ca
achizițiile publice să ﬁe
efectuate în conformitate cu
obiectul de achiziții publice.
Acest principiu asigură
corelația cantitativă și
calitativă între necesitatea
autorității contractante,
obiectul contractului de
achiziție publică și cerințele
solicitate a ﬁ îndeplinite.
De-a lungul timpului s-au
identiﬁcat numeroase
probleme în procedura
achizițiilor publice. De
exemplu: în etapa de pregătire
a documentației de atribuire:
a) atunci când caietul de sarcini
se dovedește a ﬁ de slabă
calitateiv b) de multe ori caietul
de sarcini este copiat din alte
documentații de atribuire, c)
personalul responsabil din
autoritatea contractantă
manifestă superﬁcialitate în
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respectarea termenelor legale,
d) modelele de contract,
propuse prin documentația de
atribuire nu conțin suﬁcient de
multe clauze contractuale care
să asigure autoritatea
contractantă pe întreaga
perioadă a contractului si
garanție de bună execuție
pentru obținerea unor
rezultate ofertate și asumate.
În etapa de inițiere a
procedurii personalul
responsabil din autoritatea
contractantă manifestă
superﬁcialitate în respectarea
principiului transparenței, mai
ales în respectarea termenelor
legale pentru publicareav
anunțului de
participare/anunțului
simpliﬁcat sau a unora din
informațiile obligatorii din
formularul standard.
În etapa de evaluare a
ofertelor se manifestă două
categorii de acțiuni/inacțiunia) evaluarea ofertelor se
efectuează într-o perioadă
foarte scurtăvi sau, b)
evaluarea ofertelor se face
într-o perioadă foarte marevii.
În etapa de comunicare a
rezultatelor procedurii,
operatorilor economici a căror
oferte nu au fost declarate
căștigătoare nu li se prezintă
suﬁcient de clar motivele
respingerii, fapt care
generează suspiciuni,
nemulțumiri, urmate de
contestații în instanță.
În cazul comunicării
rezultatului procedurii de
atribuire transmisă ofertanţilor

necâştigători (cei care au
prezentat oferte acceptabile şi
conforme, prin urmare
admisibile, dar care nu au fost
declarate câştigătoare),
aceasta trebuie să cuprindă: a)
caracteristicile şi avantajele
relative ale ofertei/ofertelor
câştigătoare în raport cu oferta
lor, b) numele ofertantului
căruia urmează să i se atribuie
contractul de achiziţie publică
sau, după caz, ale ofertanţilor
cu care urmează să se încheie
un acord-cadru, c) data-limită
până la care au dreptul de a
depune contestaţie.
Există numeroase situații în

care accesul operatorilor
economici la procedurile de
achiziții publice este
restricționat, chiar dacă
documentațiile beneﬁciază de
o veriﬁcare prealabilă din
partea ANAP.
Conform unui raportat realizat
de CNSC, in 2019, 17,66% din
contestatiile formulate de
operatorii economici au vizat
documentațiile de atribuire, în
timp ce peste 82,34 % din
contestații au vizat rezultatul
procedurii de atribuire.
Atribuirea contractelor de
achiziție publică trebuie să ﬁe
realizată cu respectarea unor

criterii obiective, astfel încât să
se asigure respectarea și
garantarea principiilor
directoare ale acestei materii,
respectiv nediscriminarea,
tratamentul egal, transparența
și crearea unor condiții
prielnice pentru un mediu
concurențial.
Prin desfășurarea în condiții de
legalitate a procedurii, se
asigură atingerea obiectivelor
stabilite într-un mod practic,
atât în folosul autorităților
contractante cât și al
operatorilor economici
participanți la procedura de
atribuire.

In conformitate cu art.2 alin (2) din Legea nr.98/2016
Decizia nr. 1522 din 5 decembrie 2016 a Curții de Apel Bacău: “autoritatea are dreptul nu obligația de a solicita clariﬁcări, însă nu poate abuza de acest drept, întrucăt ar încălca
principiul tratamentului egal al tuturor ofertanților și ar determina un avantaj ofertantului căruia în mod repetat îi solicită clariﬁcări, care, în fapt sunt de natură a corecta oferta
greșit întocmită.’’
Curtea de Apel București- Decizia Civilă nr. 3450 din decembrie 2011:
“…prin urmare dispozițiile legale din materia achizițiilor publice prevăd..limitări ale solicitărilor de clariﬁcări: apariția unui avantaj pentru unul din ofertanți, în cazul în care
explicațiile sale nu sunt concludente, oferta sa va ﬁ considerată neconformă. În speța de față ca urmare a răspunsului neconcludent autoritatea i-a transmis ofertantului a două
solicitare de clariﬁcări cu un conținut identic cu prima solicitare de clariﬁcări, încălcănd în mod vădit dispozițiile legale.”
iii
Cauza C-87/94 R Commission v Belgium.
iv
Se observă acest lucru atunci cănd există un număr mare de solicitări de clariﬁcări, contestații, urmate de măsuri de remediere sau anulare a procedurii, acest risc se menține
dacă se externalizează întocmirea lui în baza unui serviciu de consultanță, în condițiile în care recepția calității acestuia este făcută de același personal nespecializat al autorității
contractante.
v
Greşeli frecvente ce trebuie să ﬁe evitate sunt:publicarea parţială a criteriilor de caliﬁcare în anunţul de participare în raport cu informaţiile cuprinse în documentaţia de atribuire.
Trebuie să se țină cont în stabilirea criteriilor de caliﬁcare ca acestea să ﬁe: obiective, nediscriminatorii şi proporţionale cu complexitatea şi obiectul contractului şi să reﬂecte
posibilitatea concretă a operatorului economic de a îndeplini contractul.
De asemenea, criteriile de caliﬁcare şi selecţie publicate în anunţul de participare trebuie să ﬁe aceleaşi cu cele precizate în documentaţia de atribuire.
vi
Cănd se depune de regulă o singură ofertă.
vii
Cănd apar multe solicitări, nu se întrunește comisia de evaluare, se așteaptă experți coptați, sunt contestații depuse la CNSC sau instanțe.
i

ii
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BOTEA Raluca

Noerr

Expertiză în PPP/achiziții publice // litigii si arbitraj, protectia datelor

Experiență:
• Experiență în cadrul unei firme de avocatură din România
• Senior Associate, Noerr (2013-prezent)

Funcție

Senior Associate, Coordinator PPP &
Public Procurement Practice

Studii

• Licenta in Drept la Facultatea de
Drept a Universității Bucuresti
• Studii postuniversitare în Dreptul
Afacerilor la Universitatea din
București

Contact

Tel.: +40 21 312.58.88
Email: raluca.botea@noerr.com
www.noerr.com

cauzelor de arbitraj.

Raluca Botea deține o vastă expertiză în gestionarea diferitelor etape ale procedurii
de atribuire a contractelor de achiziții publice și a contractelor de concesiune, în
reprezentarea în cadrul cauzelor care implică răspunderea contractuală și delictuală,
concurența neloială, în cauze fiscale și de contencios administrativ pentru anularea
anumitor documente emise de autoritățile publice, precum și în reprezentarea în cadrul

Arii de expertiză acoperite: PPP/achizitii publice, litigii si arbitraj, protectia datelor.

CERCEl Vlad

Expertiză în PPP, infrastructură // achiziţii publice şi concesiuni; telecom/ media/ tehnologii

Funcție

Avocat asociat

Studii

• Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 2001)
• University of London, King's College
London (Postgraduate College Diploma
in European Community Law, 2004)

Contact

Tel./Fax: 037 413 63 40/021 204 88
99
Email: vlad.cercel@tuca.ro
www.tuca.ro

Partners Consulting

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Experiență:
•Din ianuarie 2014, Avocat asociat în cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii
•ianuarie 2009 – decembrie 2013, Avocat colaborator coordonator în cadrul
Ţuca Zbârcea & Asociaţii
•Decembrie 2006 – decembrie 2008, Avocat colaborator senior în cadrul Ţuca
Zbârcea & Asociaţii
•Septembrie 2002 – noiembrie 2006, Director, Direcţia Juridică, Autoritatea
Naţională de Reglementare în Comunicaţii
•mai 2002 – august 2002, Coordonator al departamentului de reglementări din
cadrul inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia informaţiei
•ianuarie 2001 – aprilie 2002, magistrat-asistent în cadrul Curţii
Constituţionale a României
•iunie 2000 – decembrie 2000, Consultant juridic în cadrul iKRP Rokas &

Vlad CERCEL este Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii. Ariile sale de expertiză acoperă atât
domeniul achiziţiilor publice, concesiunilor şi al altor forme de parteneriat public-privat, cât şi domenii care
presupun un nivel ridicat de specializare, precum comunicaţiile electronice şi tehnologia informaţiei. El a oferit
asistenţă juridică referitor la particularităţile reglementărilor privind achiziţiile publice şi concesiunile din diverse
sectoare, îndeosebi infrastructură şi utilităţi publice. El a primit premiul pentru practica în domeniul Achizițiilor
Publice în cadrul Galei Avocați de Top (Finmedia, 2017 și 2018).
Vlad Cercel este expert autorizat în achiziţii publice şi manager autorizat de proiect parteneriat public-privat.
Alte arii de expertiză sunt telecom, media și iT.
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GRuiA DuFAuT Dana

Expertiză în PPP/infrastructură // real estate

Funcție

• Avocat fondator
• Avocat înscris în Baroul Paris
(1987) și Baroul București (2002)
• Membru în Consiliul Director,
Camera de Comerţ şi Industrie
Franceză în România (din 2010)
• Consilier al Francezilor din
străinătate, circumscripția România R. Moldova (din 2014)
• Ambasador Destinația Monaco
(din 2019)
• reşedinte, Fundaţia Andrei
Rădulescu şi a Marilor Jurişti Români

Studii

• Doctor în drept al Universității
București (2002)
• Master în Drept Imobiliar,
Universitatea Paris II – Assas, Paris,
Franța (1986)
• Licenţă în drept, Universitatea Paris I
– Panthéon-Sorbonne, Paris, Franța
(1981-1985)

Distincții

• Ordinul Legiunea de Onoare în
grad de Cavaler, Franța (2016)
• Ordinul Național al Meritului în grad
de Cavaler, Franța (2006)

Cabinet de Avocat GRUIA DUFAUT

Dana GRUIA DUFAUT are o experiență de peste 30 de ani în avocatură. În
România, s-a implicat activ, începând cu 1991, în numeroase proiecte juridice, oferind
consultanță și reprezentare juridică pentru mari grupuri internaționale și investitori
privați, în operaţiuni de privatizare, achiziţii de active locale şi joint-venture, PPP,
investiţii Greenfield, etc.
Expertiza juridică vastă îi permite acordarea unei game complexe de servicii în
domenii precum: dreptul societar, fuziuni și achizitii, dreptul contractelor, drept
imobiliar (achiziţii/vânzări de active imobiliare, concesiuni, etc.), dreptul muncii.
Printre clienţii care au beneficiat de asistenţă juridică specializată se numără mari
firme din domeniul infrastructurii, industriei automobile, agroindustrial sau mari
jucători din piaţa de distribuţie de carburanţi, firme din domeniul transporturilor si
logisticii, iT&C, etc.
Dana GRuiA DuFAuT a pus bazele Cabinetului GRuiA DuFAuT, care a dezvoltat o competenţă recunoscută în
materie de achiziții şi fuziuni, achiziţii publice şi în domenii de drept conexe : drept imobiliar, drept comercial,
drept fiscal, dreptul muncii, dreptul concurenţei sau arbitraj intern şi internaţional, GDPR și dreptul tehnologiei
informației.

Arii de expertiză acoperite:
PPP, fuziuni și achiziții, drept societar, drept imobiliar /dreptul construcţiilor, dreptul muncii.

Contact

Tel.: +4021 305 5757
Email:
dana.gruia-dufaut@gruiadufaut.com
www.gruiadufaut.com

NOȘlĂCAN Radu

Expertiză în achiziții publice // dreptul construcțiilor, drept bancar

Funcție

Avocat colaborator senior

Studii

• Licență în drept, Facultatea de
Drept, Universitatea „Babes-Bolyai”,
Cluj-Napoca, 2012
• Master în achiziții publice,
concesiuni, parteneriat public-privat,
Facultatea de Drept, Universitatea
București, București, 2020

Contact

Tel.: +40 21 311 05 17
Email: radu.noslacan@zrvp.ro
www.zrvp.ro
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Zamfirescu Racoți Vasile & Partners

Radu Noșlăcan are o experiență profesională de peste 8 ani, în aria mai largă a
dreptului afacerilor.
Fiind fluent în mai multe limbi de circulație internațională precum engleza,
franceza și germana, Radu este un avocat versatil care a asistat și reprezentat clienți
naționali și internaționali activi în domenii precum industria auto, industria petrolieră,
industria apărării sau domeniul financiar-bancar, în tranzacții comerciale și dispute
purtate în fața instanțelor de judecată respectiv în fața instanțelor arbitrale naționale și
internaționale.
În ultimii ani, Radu a acordat o atenție deosebită domeniului achizițiilor publice,
asistând clienți din diferite industrii atât în faza atribuirii contractelor de achiziție
publică cât și în faza litigioasă.
În acest sens, se remarcă experiența deosebită pe care Radu a acumulat-o în
asistarea unor clienți din domeniul petrolier precum și din industria de apărare în pregătirea etapelor
administrative anterioare atribuirii unor contracte de achiziție publică și de parteneriat public privat, oferind
clienților consultanță juridică de cel mai înalt nivel.
Totodată, Radu a reprezentat clienți, lideri de piață în industria auto, construcții sau telecomunicații, în fața
organismelor naționale, în litigii complexe și caracterizate printr-un înalt nivel de tehnicitate, vizând atribuirea
unor contracte de achiziție publică cu impact național, contribuind decisiv la câștigarea acestor dispute prin
strategii minuțioase și neconvenționale.

PÂSlARu Şerban

Expertiză în PPP, infrastructură // achiziţii publice şi concesiuni, project finance, dreptul muncii

Experiență:
•Din ianuarie 2009, Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii
•martie 2005 – decembrie 2008, Avocat colaborator senior al Ţuca Zbârcea &
Asociaţii
•Februarie 2004 – februarie 2005, Avocat colaborator al muşat & Asociaţii
•Octombrie 2002 – februarie 2004, Avocat colaborator în cadrul Cabinetului
individual de Avocatură mihăilă Constantin

Funcție

Avocat asociat

Studii

•Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 1998)

Contact

Tel./Fax: 021 204 88 97/021 204 88
99
Email: serban.paslaru@tuca.ro
www.tuca.ro

Şerban PÂSLARU este Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, şi unul
dintre coordonatorii departamentului de PPP, concesiuni şi achiziţii publice. Cu o
experienţă juridică de 18 ani, el a reprezentat interesele finanţatorilor de proiecte,
împrumutătorilor, furnizorilor de echipamente, furnizorilor de fonduri pentru
infrastructură, entităţilor din sectorul public în ceea ce priveşte cadrul juridic aplicabil
achiziţiilor publice, concesiunilor şi altor forme de PPP, în special proiecte vizând obiective de infrastructură rutieră,
aeroportuară, feroviară, fluviale şi maritime, precum şi infrastructură tehnico-edilitară şi proiecte din sectorul
utilităţilor, energie electrică, petrol şi gaze. Şerban Pâslaru are o experienţă semnificativă în parcurgerea diverselor
etape ale procedurii de acordare a contractelor de achiziţii publice şi concesiuni şi gestionarea riscurilor ridicate de
cadrul legislativ aplicabil, redactarea de contracte specifice, negocierea contractelor de concesiune şi întocmirea
documentaţiei de ofertă. El este expert autorizat în achiziţii publice, manager autorizat de proiect parteneriat publicprivat, precum şi în proiectarea şi managementul proiectelor europene.
Publicaţii internaţionale precum Chambers & Partners, legal 500, PlC apreciază experienţa dobândită de
Şerban Pâslaru în domeniile PPP şi achiziţii, project finance. De exemplu, directorul legal 500 recomandă echipa
de specialitate din cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii pentru„siguranţa, iscusinţa, capacitatea sa de a oferi
consultanţă atât autorităţilor guvernamentale, cât şi societăţilor private” şi consideră că firma „are reputaţia de a
avea în portofoliu cel mai mare număr de proiecte PPP şi cea mai mare eficienţă în acest sens”.

RÎmBu Alexandra

Expertiză în PPP

Funcție
Partener

Studii

• LL.B, Universitatea București,
Facultatea de drept (2008).

Experiență

• MPR PARTNERS | MARAVELA,
POPESCU & ASOCIAȚII– Partner
Almaj & Albu –Partner
• Jinga, Maravela & Asociații – Senior
Associate
• Mușat & Asociații – Associate
• J&A Garrigues - Associate

Contact

Tel.: 021 310 1717
Email:
alexandra.rimbu@mprpartners.com
www.mprpartners.com

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

MPR PARTNERS | MARAVELA, POPESCU & ASOCIAȚII

Alexandra Rîmbu este un avocat experimentat ce oferă asistență pentru
numeroase corporații internaționale și investitori în varii industrii și sectoare ale
economiei. Alexandra este coordonator în proiecte de anvergură în
infrastructură, parteneriate public private, achiziții publice, precum și în
mandate de drept comercial și societar, concurență și proprietate intelectuală.
Expertiza ei se extinde și în materie de dreptul muncii și soluționarea disputelor
conexe.
Mandate recente:
• asistarea unui important grup lider în proiecte de dezvoltare a
infrastructurii în țări din întreaga lume, în anularea unei proceduri de
modernizarea infrastructurii rețelei de apă, obținute în urma unui proces de
achiziție publică;
• asistarea unor mari corporații în materie de dreptul muncii (restructurări, politici de bonus, încetarea
contractelor pentru poziții de top management, etc.);
• asistarea unui lider pe piața serviciilor financiare în structurarea politicii intragrup privind salariații
cu poziții multiple și alte politici de dreptul muncii.
Arii de expertiză acoperite: PPP & achiziții publice, dreptul muncii, soluționarea disputelor, fuziuni și
achiziții/privatizări, drept societar și comercial.

avocaȚi experȚi I Decembrie 2020 I

63

ŢuCA Florentin

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în PPP, infrastructură // concesiuni şi achiziţii publice; fuziuni şi achiziţii, privatizări; drept societar şi comercial

Funcție

Avocat asociat Coordonator, Fondator
al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Studii

• Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Drept (licenţă în Drept,
1993)
• Doctor Magna cum laude, titlul
lucrării de doctorat „Parteneriatul
Public-Privat în România” (2007)

Contact

Tel./Fax:
021.204.88.91/021.204.88.99
Email: florentin.tuca@tuca.ro
www.tuca.ro
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Experiență:
• Din martie 2005, Avocat asociat coordonator („managing Partner”) al Ţuca
Zbârcea & Asociaţii şi unul dintre avocaţii fondatori ai firmei
• 1995-2005, Avocat asociat/Avocat asociat coordonator al muşat & Asociaţii
• 1996-1999, Preparator al Facultăţii de Drept din cadrul universit\ții Bucureşti

Florentin ŢUCA este Avocat asociat coordonator al Ţuca Zbârcea & Asociaţii
şi fondator al firmei de avocatură. Având o experienţă juridică de 27 ani, el este
specializat în finanţări de proiecte, concesiuni şi alte forme de proiecte de
parteneriat public-privat, în special în infrastructură şi energie. El a reprezentat atât
interesele investitorilor, cât şi ale autorităţilor publice în cadrul proiectelor de
achiziţie publică vizând obiective de infrastructură rutieră, aeroportuară, feroviară,
fluviale şi maritime, precum şi infrastructură tehnico-edilitară. De asemenea,
Florentin Ţuca a dobândit o vastă experienţă în proiecte din sectorul utilităţilor – energie electrică, petrol şi gaze.
Totodată, el deţine o experienţă vastă în redactarea de proiecte de acte normative, inclusiv elaborarea şi stabilirea
noului cadru legislativ aplicabil în privatizări, concesiuni, sectorul bancar. El este Doctor magna cum laude în
Parteneriat Public-Privat, precum şi expert autorizat în achiziţii publice şi manager autorizat de proiect.
Potrivit publicaţiei Chambers & Partners, „Florentin Ţuca, managing Partner, a dobândit o vastă experienţă
în drept comercial, financiar-bancar, proiecte PPP şi tranzacţii transfrontaliere”. În plus, echipa coordonată de
Florentin Ţuca ocupă prima poziţie în clasamentul Chambers Europe, firma fiind recunoscută „pentru consultanţa
oferită în legătură cu diverse proiecte complexe de PPP” fiind „una dintre cele mai bune, şi excelând în special în
domeniul PPP”. De asemenea, legal 500 notează faptul că Florentin Ţuca este „un avocat strălucit, capabil să
găsească soluţii acolo unde alţii nu reuşesc”.

ProPrietate
intelectuală
 coPyright
 gdPr


DRAGOmiR Ciprian

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în dreptul proprietăţii intelectuale // protecţia datelor cu caracter personal, restructurări şi insolvenţă

Funcție

Avocat asociat, Fondator al Ţuca
Zbârcea & Asociaţii

Studii

•Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 1998)

Experienț\

•Din martie 2005 până în prezent,
Avocat asociat al Ţuca Zbârcea
& Asociaţii
•Ianuarie 2005 – martie 2005, Avocat
asociat al Muşat & Asociaţii
•Ianuarie 2000 – ianuarie 2005,
Avocat colaborator senior al Muşat
& Asociaţii
•Ianuarie 1999 – ianuarie 2000,
Avocat colaborator al
Muşat & Asociaţii

Contact

Tel./Fax: 021 204 88 98/021 204 88
99
Email: ciprian.dragomir@tuca.ro
www.tuca.ro

Ciprian DRAGOMIR este Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, unul
dintre fondatorii firmei de avocatură şi consilier în proprietate industrială. El
coordonează departamentul de proprietate intelectuală al firmei, având o experienţă
de 22 ani în consultanţa oferită societăţilor naţionale şi multinaţionale în vederea
protejării portofoliului iP. El a dobândit o experienţă unică în ceea ce priveşte
contrafacerea şi contrabanda cu produse de larg consum, cum ar fi ţigările,
băuturile, alimentele şi articolele de îmbrăcăminte, fiind totodată specializat şi în
francize, mărci înregistrate şi protecţia brevetelor din industria farmaceutică şi
software. De asemenea, Ciprian Dragomir asigură în mod constant servicii de
asistenţă juridică privind problemele specifice de proprietate intelectuală apărute în
cadrul marilor privatizări şi tranzacţii de tip „private equity”, precum şi în preluări
comerciale complexe realizate în cadrul procedurilor de insolvenţă.
Ciprian Dragomir este coordonatorul proiectelor firmei de dreptul mediului şi are experienţă în proceduri de
restructurare şi insolvenţă.
Echipa de proprietate intelectuală sub coordonarea lui Ciprian Dragomir a primit mai multe aprecieri şi
distincţii la nivel local şi pe plan internaţional, cum ar fi calificativul „highly Commended” în categoria „Firma
de avocatură a anului în domeniul Proprietăţii intelectuale pe o piaţă emergentă” atribuit de publicaţia britanică
„intellectual Property magazine” şi Premiul „Societatea de avocatură cu cea mai bogată expertiză în lupta
împotriva contrafacerii şi a contrabandei”, Finmedia, Gala Proprietăţii intelectuale 2012.

FERNBACh Cristiana

Toncescu și Asociații SPRL - KPMG Legal

Expertiză în protecția datelor și cybersecurity // dreptul tehnologiei informației, digital media, digital health

Funcție
Partener

Studii și apartenență

• Licențiată în drept, Facultatea de
drept a Universității Nicolae
Titulescu, București
• LL.M., Freie Universität Berlin,
Germania
• MBA, Munich Business School,
München, Germania
• Membră a International Association
of Privacy Professionals (IAPP)
• Membră a Grupului de Lucru în
Domeniul Tehnologiei din cadrul
Consiliului Investitorilor Străini
• Membră a Comitetului Economie
Digitală al AmCham
• Membră a Baroului București

Experiență
• peste 18 ani

Cristiana are o experiență de peste 18 ani în consultanța de business, în
România și Germania și a oferit consultanță în diverse proiecte privind
transformarea digitală a companiilor medii și mari, precum și în proiecte pionierat
pentru companii din domeniul tehnologiei și pentru furnizori de platforme online.
Ea are o vastă experiență în consilierea companiilor internaționale și europene
cu privire la aspecte comerciale, de conformitate și de reglementare, cu accent pe
industriile reglementate, precum industria telecomunicațiilor, bancară, pharma și oil
& gas .
Ea a fost recunoscută de The legal 500 în sectorul TmT pentru furnizarea de
consultanță clienților de top cu privire la aspecte de protecția datelor.
Printre proiectele de referință se numără implementarea cerințelor de protecție
a datelor cu caracter personal al celei mai mari instituții bancare din sud-estul
Europei și a acordat asistență juridică în elaborarea proiectelor transfrontaliere care implică negocierea cadrului
contractual pentru tranzacții iT complexe, modele de licențiere.
Cristiana susține cu regularitate sesiuni de training și este invitată la conferințe internaționale, mese rotunde și
seminare să discute pe aspecte de actualitate din dreptul tehnologiei informației, protecția datelor.

Contact

Tel.: 0722 779 893
Email: cfernbach@kpmg.ro
www.kpmglegal.ro

GuimAN Roxana

Expertiză în dreptul proprietății intelectuale

Funcție

Partener, PrivacyON in alliance with
Biriș Goran

Contact

Tel.: 021 260 07 10
Email:
roxana.guiman@privacyone.ro
https://privacyon.ro
www.birisgoran.ro
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// IP, IT&C

PrivacyON in alliance with Biriș Goran

Roxana Guiman este Partener în cadrul societății PrivacyOne in alliance
with Biriș Goran și are Roxana Guiman are peste 9 ani de experiență în domenii
precum proprietate intelectuală, iT și protecția datelor, dar și în consultanță pe
teme generale de drept comercial și dreptul muncii. Roxana oferă consultanță
unor mari companii locale și multinaționale care efectuează, prin prisma
obiectului de activitate, multiple prelucrări de date personale. Experiența
substanțială în proiecte complexe, într-o multitudine de domenii și sectoare,
precum și poziția de Specialist Contracte ocupată la începutul carierei în cadrul
unei companii multinaționale de iT, îi oferă Roxanei o perspectivă aplicată și
interdisciplinară asupra protecției datelor.
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iONESCu Roxana

Expertiză în protecția datelor

Funcție

// mediu

Partener, coordonator al practicilor:
Protecția Datelor, Mediu

Studii

• Master în Dreptul Mediului în cadrul
Facultăţii de Drept a Universităţii
DeMonfort, Leicester (2010)
• Diplomă de absolvire, Institutul Lex
Mundi, Program Transfrontalier – •
Dreptul şi Practica Muncii, Monterey,
California (2006)
• Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti (2004)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: roxana.ionescu@nndkp.ro
www.nndkp.ro

TACE Alina

Asociat Senior, coordonator practica
de Proprietate Intelectuală,
coordonator Practica de Jocuri de
Noroc

Studii

• Facultatea de Drept, Universitatea
București (2012)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: alina.dumitru@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Experiență:
• Partener, NNDKP (2013-prezent)
• Asociat/Asociat senior/Asociat manager, NNDKP (2005-2013)

Roxana Ionescu consiliază clienții cu privire la diverse aspecte legate de
protecția datelor, inclusiv în legătură cu conformarea cu prevederile noului
Regulament General privind Protecția Datelor (GDPR), redactarea și implementarea
procedurilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, contractele de
transfer de date, formularele de informare a persoanelor vizate de prelucrarea
datelor și notificările către autoritățile relevante.
De asemenea, Roxana asistă clienții în legătură cu aspecte diverse de dreptul mediului, inclusiv
evaluarea implicațiilor de mediu în cadrul proiectelor de fuziuni și achiziții, aspecte de reglementare,
aspecte generale de autorizare, aspecte privind gestionarea deșeurilor, răspunderea pentru incidente
nucleare, poluarea marină și istorică. Asistă clienți inclusiv în legătură cu aspecte privind emisiile
industriale, schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, taxele de mediu,
siguranța sanitară, veterinară și a alimentelor, controale ale autorităților de mediu, litigii în domeniul
dreptului mediului.

Expertiză în proprietate intelectuală

Funcție

Nestor Diculescu Kingston Petersen

// jocuri de noroc

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Experiență:
• Asociat/Asociat Senior, NNDKP (2014-prezent)
• Paralegal/Asociat, Grecu&Asociații (2010 – 2014)

Alina Tace este avocat specializat în proprietate intelectuală, publicitate și jocuri
de noroc, cu o experiență profesională de peste 9 ani.
Coordonează proiecte contencioase și necontencioase privind mărci,
desene/modele industriale, brevete de invenție, nume de domeniu și alte drepturi
conexe, strategii de rebranding, de protejare vamală a drepturilor de proprietate
intelectuală, administrarea portofoliilor clienților, tranzacții care au implicat aspecte de proprietate
intelectuală. Este specializată în aspecte de reglementare legate de organizarea și exploatarea activităților
de jocuri de noroc, licențiere și autorizare, reorganizare, restructurare sau transferul operațiunilor
comerciale.
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TimOFTE Ciprian

Expertiză în Protecția datelor

Funcție

Avocat asociat

Studii

•Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 2006)

Contact

Tel./Fax: 021 204 76 34/021 204 88
99
Email: ciprian.timofte@tuca.ro
www.tuca.ro

Ţuca Zbârcea & Asociaţii
Experiență:
•Din ianuarie 2020, Avocat asociat în cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii
•ianuarie 2016 – decembrie 2019, Avocat colaborator coordonator în cadrul Ţuca
Zbârcea & Asociaţii
•ianuarie 2011 – decembrie 2015, Avocat colaborator senior în cadrul Ţuca
Zbârcea & Asociaţii
•ianuarie 2007 – decembrie 2010, Avocat colaborator în cadrul Ţuca Zbârcea &
Asociaţii
•August 2006 – noiembrie 2006, stagiu de practică în cadrul Ţuca Zbârcea &
Asociaţii

Ciprian TIMOFTE este Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii și
coordonatorul departamentului de protecția datelor din cadrul firmei. El oferă
consultanță unor companii de top din diverse industrii din România și din străinătate, cum ar fi: telecomunicații,
servicii financiar-bancare, servicii medicale și farmaceutice, asigurări, iT, e-commerce etc. Ciprian participă în mod
frecvent în calitate de lector la diverse conferințe și seminarii dedicate protecției datelor cu caracter personal (inclusiv
la conferințe organizate de Autoritatea pentru Protecția Datelor (ANSPDCP)). De asemenea, a fost implicat activ în
diferite inițiative de reglementare privind protecția datelor și este autorul a numeroase articole publicate în reviste și
directoare de specialitate, cât și pe dataprivacyblog.tuca.ro (blogul Țuca Zbârcea & Asociații dedicat protecției datelor
cu caracter personal). Ciprian este membru al Privacy Rules – o alianță internațională dedicată promovării și
asigurării respectării legislației din materia protecției datelor cu caracter personal, fiind totodată membru activ în
grupurile de lucru dedicate acestui domeniu din cadrul camerelor de comerț internaționale prezente în România.
În noiembrie 2019, Ciprian Timofte a fost desemnat „Rising Star Romania” de către publicația Euromoney în
cadrul ceremoniei Europe Rising Stars Awards.
Alte arii de practică sunt drept societar/comercial, fuziuni și achiziții.
Arii de expertiză acoperite: protecția datelor cu caracter personal; drept societar şi comercial; fuziuni şi
achiziţii, privatizări.

uDuDEC Dana

Expertiză în dreptul protecției datelor

Funcție

Partener, PrivacyON in alliance with
Biriș Goran

Contact

Tel.: 021 260 07 10
Email: dana.ududec@privacyone.ro
https://privacyon.ro
www.birisgoran.ro
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PrivacyON in alliance with Biriș Goran

Dana ududec este avocat cu experiență atât în protecția juridică a datelor
personale, cât și în domeniul dreptului bancar. În activitatea sa, Dana a realizat
proiecte de audit GDPR precum și activități de implementare efectivă a
obligațiilor de protecție a datelor – conceperea politicilor interne, realizarea
evaluărilor de impact asupra protecției datelor (DPiA), planuri de training,
strategii de asigurare a transparenței prelucrărilor, redactare și negocierea
acordurilor de prelucrare a datelor etc. Dana este trainer acreditat de ministerul
muncii, conform standardelor ocupaționale. Deține, de asemenea, certificarea
CiPP/E emisa de international Association of Privacy Professionals (iAPP)
pentru cunoștințe de legislație europeană privind protecția datelor. Atât Roxana
Guiman, cât și Dana ududec susțin în mod curent cursuri pe teme legate de protecția datelor personale în
cadrul Wolters Kluwer Romania și al altor conferințe sau evenimente dedicate acestui domeniu.

real eState
drePt
imobiliar
 conStrucţii



APOSTOl Dragoș

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în real estate și construcții / drept imobiliar // fuziuni şi achiziţii; drept societar şi comercial

Experiență:
•Din ianuarie 2014, Avocat asociat în cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii
•August 2011 – decembrie 2013, Avocat colaborator senior / Avocat colaborator
coordonator în cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii
•ianuarie 2009 – iulie 2011, Avocat colaborator senior în cadrul Nestor Nestor
Diculescu Kingston Petersen
•Septembrie – decembrie 2008, avocat asociat în cadrul Apostol, mişu &
Asociaţii
•martie 2005 – septembrie 2008, Avocat colaborator senior / Avocat colaborator
coordonator în cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii
•Decembrie 2002 – februarie 2005, Avocat colaborator senior în cadrul muşat &
Asociaţii
•Februarie 2002 – noiembrie 2002, Avocat colaborator în cadrul SCA Badea,

Funcție

Avocat asociat

Studii

•Universitatea din București, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 2000)

Contact

Tel./Fax: 037 413 62 42/021 204 88
99
Email: dragos.apostol@tuca.ro
www.tuca.ro

Radu & Asociaţii
•Februarie 1999 – ianuarie 2002, Avocat colaborator în cadrul Cabinetelor asociate de avocaţi igreţ & Oancea
Dragoș APOSTOL este Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii. El a acordat asistenţă juridică în
proiecte complexe de concesiuni şi drept imobiliar, precum şi fuziuni, achiziţii şi procese de privatizare,
reprezentând investitori importanţi în domeniul minier, petrol/gaze, construcţii de maşini, agricultură, industria
alimentară, precum şi fonduri de tip „private equity” sau societăţi de administrare a activelor. El deţine o
experienţă vastă în aspecte de drept corporativ şi a acordat asistenţă juridică mai multor societăţi româneşti şi
străine pentru buna derulare a activităţii acestora în România.
Dragoş Apostol este expert autorizat în achiziţii publice.

AuNGuRENCi Sorin

Expertiză în dreptul imobiliar şi dreptul construcţiilor // drept societar/ fuziuni şi achiziţii

Sorin s-a alăturat echipei încă de la înființarea firmei în 2006, iar în prezent
este Partener. Cu o experiență de peste 14 ani, Sorin s-a specializat în toate
aspectele legate de dreptul imobiliar și este un membru cheie al practicii
imobiliare din cadrul Biriș Goran, punând un accent deosebit pe aspecte de
urbanism și de natură reglementară, legislația în domeniul construcțiilor
(inclusiv numeroase contracte FiDiC și alte tipuri de contracte de construcții de
care s-a ocupat), analiza titlurilor de proprietate și achiziții. Printre clienții săi
se numără importanți investitori companii multinaționale și persoane fizice
române cu o avere considerabilă. Înainte de a se alătura echipei Biriș Goran,
Sorin a fost paralegal în cadrul biroului din București al firmei Salans.

Funcție
Partener

Contact

Tel.: 021 260 07 10
Email: saungurenci@birisgoran.ro
www.birisgoran.ro

BORBElY Dan

Expertiză în real estate / drept imobiliar // fuziuni şi achiziţii, drept societar şi comercial

Funcție

Avocat Asociat, Fondator
al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Studii

• Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 1998)

Contact

Tel./Fax:
021.204.88.98/021.204.88.99
Email: dan.borbely@tuca.ro
www.tuca.ro
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Biriş | Goran

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Experiență:
• Din martie 2005, Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi unul dintre
avocaţii fondatori ai firmei
• ianuarie 2004-martie 2005, Avocat asociat al muşat & Asociaţii

Dan BORBELY este avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii. Este cocoordonator al proiectelor firmei din sectorul imobiliar, contribuind în mod direct la
dezvoltarea modelului de servicii integrate de tip one-stop shop în acest domeniu.
Având o experienţă practică de 21 ani, Dan Borbely a participat la tranzacţii
complexe, acoperind probleme juridice şi de reglementare privind vânzarea, achiziţia,
finanţarea de proprietăţi, leasing şi concesiuni, asigurarea imobiliară, construcţii
publice şi private, lucrări publice, dezvoltare de proiecte imobiliare şi de investiţii,
ipoteci, recuperare de creanţe şi executare de garanţii, asocieri în participaţiune şi
leasing pentru orice tip de proprietăţi, cu precădere în cadrul unor proiecte rezidenţiale şi centre de afaceri.
Dan Borbely este catalogat drept „highly recommended lawyer” de prestigioasa publicaţie legal 500 pentru
expertiza în domeniul imobiliar. De asemenea, potrivit Chambers Europe, el este apreciat pentru orientarea către
client şi pentru „preocuparea de a identifica soluţii pentru nevoile clienţilor“, precum şi pentru „disponibilitatea,
amabilitatea şi promptitudinea cu care dă curs solicitărilor”.

DOBRESCu monia

MUȘAT & ASOCIAȚII

Expertiză în drept imobiliar & construcții // litigii, drept bancar, financiar & piețe de capital, fuziuni & achiziții/privatizări

Funcție
Partener

Studii

•Diplomă de Licență în Drept,
Universitatea din București (2002)

Contact

Bulevardul Aviatorilor, nr.43, Sector 1,
Cod poștal 011853, București,
România
Tel.: +40 21 202 59 19
Email: monia.dobrescu@musat.ro
www.musat.ro

Monia Dobrescu este specializată în drept Bancar și Financiar. monia a
consiliat mari companii și grupuri financiare internaționale în legătură cu diverse
proiecte de restructurare a împrumuturilor, scheme de finanțare și refinanțare,
precum și finanțare și securizare a proiectelor și activelor. Aria ei de expertiză
acoperă toate aspectele ce țin de legislația financiar-bancară, cu accent pe finanțări,
atât pe cele care privesc materia contractelor și problemele de reglementare, precum
și aspecte corelative, specifice serviciilor de mobile banking, domeniului fintech,
criptomonedă, etc.
Experiența moniei o recomandă și în domeniul imobiliar și al construcțiilor. A
fost implicată într-un număr mare de proiecte imobiliare, reprezentând atât
proprietari, cât și chiriași. monia a asistat atât creditori, cât și mari dezvoltatori în
proiecte sofisticate și complexe, cu probleme juridice care exced cadrul legal
obișnuit. monia a oferit consiliere inclusiv cu privire la aspecte de reglementare și autorizare, restructurări de
portofolii și securizarea acestora prin crearea de garanții imobiliare. Ea cunoaște și a fost implicată în toate
etapele tranzacțiilor imobiliare, de la etapa preliminară a investigațiilor de tip „due diligence”, pe tot parcursul
negocierilor și până la aspectele post-încheiere tranzacție.

DuDĂu Roxana

Expertiză în real estate

Funcție

Associated Partner, Head of Real
Estate & Construction

Studii

• Licenţă în drept la Facultatea de
Drept a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi
• Master în drept german la
Facultatea de drept a Universităţii
Konstanz, Germania

Contact

Tel.: +40 21 312.58.88
Email: roxana.dudau@noerr.com
www.noerr.com

Noerr
Experiență:
• Associate, Stalfort & Partner • Senior Associate, Noerr • head of Real Estate
& Construction, Noerr (2011-prezent)• Associated Partner, Noerr (2012-prezent)

Roxana Dudău s-a alăturat biroului din Bucureşti în 2004 în calitate de Senior
Associate şi în prezent conduce Departamentul de Real Estate şi Construcţii. În anul
2012 doamna Dudău devine partener în cadrul Noerr. Ea este specializată în
consilierea investitorilor străini care activează în domeniile: retail şi construcţii, dar
şi în consilierea băncilor precum şi a investitorilor mari (în principal din sectoarele
auto şi aerospace) în cadrul investiţiilor de tip Greenfield în România, ea ocupându-se de structurarea investiţiilor
începând cu procesul de achiziție al terenului şi până la contractele de proiectare, dezvoltare şi de antrepriză
pentru unităţile de producţie deschise de către aceşti investitori în România.
De asemenea, Roxana Dudău are o vastă experienţă în tranzacţii imobiliare, în special în domeniul
tranzacţiilor din retail, oferind consultanţă clienţilor firmei de la intrarea acestora pe piaţă şi pe tot parcursul
procesului lor de expansiune în România, inclusiv în dreptul urbanismului şi cel al construcţiilor. Ea consiliază
clienţii firmei şi cu privire la structurarea contractelor de închiriere pentru hale industriale construite tailor-made
pentru chiriaşi, precum şi pentru spaţii de birouri.
În domeniul energiei regenerabile, doamna Dudău consiliază dezvoltatorii şi investitorii pe parcursul
dezvoltării şi implementării proiectelor acestora în România, dar şi bănci finanţatoare în cadrul proceselor de
verificare de tip Due Diligence a proiectelor de energie regenerabilă (în special în domeniul eolian şi solar).
Arii de expertiză acoperite: real estate, construcţii, urbanism, energie regenerabilă.
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FlOREA Crenguța

Zamfirescu Racoți Vasile & Partners

Expertiză în drept imobiliar // dreptul construcțiilor, dreptul muncii, guvernanță corporativă

Funcție

Avocat colaborator coordonator

Studii

• Studii juridice europene,
Universitatea Paris I Panthéon
Sorbonne, 2009
• Facultatea de Drept, Universitatea
Bucureşti, 2010
• Master în Dreptul afacerilor
europene și internaționale,
Universitatea Paris I Panthéon
Sorbonne, 2010

Contact

Tel.: +40 21 311 05 17
Email: crenguta.florea@zrvp.ro
www.zrvp.ro

Experiența profesională a Crenguței Floarea se concentrează pe tranzacții în
materie imobiliară, aceasta oferind consultanță juridică generală în cadrul unor
proiecte privind dezvoltarea urbană, construcțiile (inclusiv contracte FiDiC),
operațiuni de leasing și închiriere.
Crenguta asistă clienți în toate etapele unei tranzacții imobiliare, începând din faza
procesului de due diligence și a achiziției, continuând cu etapa dezvoltării proiectului
(redactare de antecontracte/ contracte de vânzare / de închiriere, inclusiv aspecte care
țin de autorizare) și organizarea exit-ului.
Printre proiectele în care a fost implicată se numără: asistență acordată unui
dezvoltator imobiliar în legătură cu achiziția unor locații pentru dezvoltarea unor
centre comerciale de tipul hipermarket în mai multe orașe din România; asistență
acordată unuia dintre cei mai mari producători europeni de produse din lemn în
vederea achiziției unui teren cu destinație industrială și dezvoltării unei capacități de producție; asistență acordată
unui mare important producător german de ațe industriale în vederea dezvoltării unui parc industrial și extinderii
unei linii de producție; asistență acordată unor dezvoltatori imobiliari în legătură cu achiziția unor locații pentru
dezvoltarea unor unități locative și comerciale.
De asemenea, Crenguța acordă consultanță clienților locali și externi cu privire la diverse operațiuni de
guvernanță corporativă și aspecte juridice în materie comercială, precum și pe diverse probleme de reglementare
și specifice dreptului muncii.
Expertiza ei se concentrează, de asemenea, pe aspecte legate de elaborarea, redactarea și negocierea
diverselor tranzacții între profesioniști.

GhEORGhiu-TESTA Răzvan

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în real estate / drept imobiliar // fuziuni şi achiziţii, drept societar şi comercial, drept fiscal

Funcție

Avocat Asociat, Fondator
al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Studii

• Universitatea Titu Maiorescu,
Facultatea de Drept (licenţă în Drept,
1996)

Experienț\:

• Din martie 2005, Avocat asociat Ţuca
Zbârcea & Asociaţii şi unul dintre avocaţii
fondatori ai firmei
• 2003-2005, Avocat Muşat & Asociaţii,
Avocat asociat din ianuarie 2005
• 2000-2003, Avocat Asociat
Coordonator Testa David & Asociaţii,
societate afiliată la Ernst & Young Law
Alliance
• 1998-2000, Avocat asociat Cucu,
Gheorghiu & Asociaţii
• 1994-1997, Avocat Tănăsescu, Ispas &
Asociaţii

Contact

Tel./Fax:
021.204.88.96/021.204.88.99
Email: razvan.testa@tuca.ro
www.tuca.ro

Răzvan GHEORGHIU-TESTA este avocat asociat al Ţuca Zbârcea &
Asociaţii şi unul dintre fondatorii societăţii de avocatură. În calitate de co-coordonator
al practicii de drept imobiliar, el a fost implicat în multe dintre cele mai importante
proiecte din acest sector, inclusiv achiziţii şi vânzări de bunuri imobile, proiecte de
investiţii şi dezvoltare real estate şi finanţare real estate. Cu o experienţă juridică de 24
ani, Răzvan Gheorghiu-Testa combină aptitudini de drept fiscal şi societar, oferind
strategii şi soluţii multidisciplinare într-o gamă largă de proiecte specifice din sectorul
imobiliar, cum ar fi dezvoltarea de spaţii comerciale, birouri şi retail, şi în acelaşi timp
fiind implicat în proiecte de fuziuni şi achiziţii transfrontaliere, privatizări şi dezvoltări
de noi capacităţi de producţie.
Încă de la înfiinţarea firmei, pe lângă rolul de co-coordonator al practicii de drept
imobiliar, Răzvan Gheorghiu-Testa a supervizat practica de drept fiscal din cadrul

firmei de avocatură.
Apreciat de publicaţii precum legal 500, Chambers & Partners pentru expertiza sa în domeniul imobiliar,
precum şi în materie de fuziuni şi achiziţii şi fiscalitate, Răzvan Gheorghiu-Testa este recomandat pentru „abilităţile
sale de lider şi capacitatea de a oferi sfaturi practice, având totodată o abordare în stil occidental” (Chambers &
Partners).

iONiȚĂ RASmuSSEN lavinia

Expertiză în tranzacții imobiliare/construcții

Funcție

Partener, practica de Tranzacții
Imobiliare și Construcții

Studii

• Facultatea de Drept a Universității
din București (2005)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email:
lavinia.ionita-rasmussen@nndkp.ro
www.nndkp.ro
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Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Experiență:
• Partener, NNDKP (2018-prezent)
• Asociat/Asociat senior/Asociat manager, NNDKP (2005-2018)

Lavinia Ioniță Rasmussen are o experiență profesională de peste 14 ani ce
acoperă toate segmentele specifice industriei. lavinia a negociat și finalizat cu
succes proiecte și structuri de business complexe, oferind asistență în configurarea
tranzacțiilor, problematici în faza de dezvoltare, construcții și urbanism și aplicând
soluții integrate de exit. lavinia este totodată specialist în contracte de tip FiDiC.

KOlETSiS Teodora

Expertiză în imobiliar // achiziții publice / litigii / insolvență

Avocat asociat al Cabinetului GRuiA DuFAuT, Teodora KOLETSIS asistă de
peste 15 ani o clientelă formată din companii interne și internaționale și investitori
privați, acumulând o experiență semnificativă, atât în materie de consultanță, cât și în
litigii și reglementarea conflictelor, în materia dreptului societar, dreptului imobiliar,
achiziții publice și drept medical. Ca avocat pledant, Teodora intervine în cauze
complexe de natură comercială și de contencios administrativ și fiscal, în fața tuturor
instanțelor românești, precum și a tribunalelor arbitrale.
În materie de consultanță, ea oferă asistență în cadrul negocierilor de contracte la
nivel național și internațional, fuziuni și achiziții de societăți, în derularea tranzacțiilor
de cumpărare/vânzare de bunuri imobile. Experiența sa recunoscută în materie de
tranzacții este un atu important pentru soluționarea litigiilor pe cale amiabilă.

Funcție

• Avocat Asociat
• Avocat înscris în Baroul București
• Membru în Boardul Camerei de
Comerț Elveția-România

Studii

• Master în drept medical,
Universitatea Titu Maiorescu (2017)
• Stagiu internațional, Baroul Paris
(2013)
• Institutul Franco–Român de Dreptul
Afacerilor și Cooperare internațională
"Nicolae Titulescu – Henri Capitant"
(Facultatea de Drept, Universitatea
București și Universitatea I Panthéon Sorbonne) (2006, studii
post-universitare)
• Master în drept internațional și
studii europene, Școala Națională de
Studii Politice și Administrative
(2005)
• Licență în drept, Facultatea de
Drept, Universitatea București (2004)
• Facultatea de Administrație Publică,
Școala Națională de Studii Politice și
Administrative (2002)

Contact

Tel.: +40213055757
Email: t.koletsis@gruiadufaut.com
www.gruiadufaut.com

Cabinet de Avocat GRUIA DUFAUT

Proiecte recente:
• Asistență și reprezentare a unei importante companii cu capital francez activând în sectorul industriei auto, în
litigii având ca obiect contestarea unor acte administrativ-fiscale și de executare silită, cu sume de peste 1,5 mil
Euro;
• Coordonarea cu succes a echipei de avocați care a asistat și oferit consultanță în procesul de due dilligence și
achiziție părți sociale, demarat de unul dintre cele mai importante grupuri franceze din domeniul serviciilor de
protecție și pază, în contextul operațiunilor de preluare a mai multor operatori români din domeniu;
• Consultanță în cadrul negocierilor și asistare în instanță în multiple litigii interconectate (executări silite,
insolvență, carte funciară, litigii societare între asociați etc), în legătură cu mai multe tranzacții imobiliare
realizate în România de companii cu capital belgian;
• Asistență pentru o societate cu capital francez, în preluarea majoritară a părților sociale ale unei societăți
specializate în comerț cu produse chimice;
• Asistență pentru o societate românească cu capital elvețian în diverse demersuri de ordin societar, specifice unei
societăți pe acțiuni.
Alte arii de expertiză acoperite:
Drept imobiliar, Dreptul construcțiilor, infrastructură, Servicii publice și private, Drept fiscal, m&A, Agricultură,
Drept medical, litigii și Arbitraj comercial.

lAZEA Daniela

Expertiză în dreptul imobiliar şi dreptul construcţiilor

Funcție
Partener

Experiență

•Avocat colaborator senior, Firon Bar
Nir (2000 - 2007)

Contact

Tel.: 021 260 07 10
Email: dlazea@birisgoran.ro
www.birisgoran.ro

Daniela lAZEA are peste 20 ani experienţă în drept imobiliar și are
abilitățile necesare pentru gestionarea tranzacțiilor complexe, fie locale, fie
transfrontaliere, fiind un renumit negociator cu o înțelegere solidă a pieței.
Daniela a fost implicată, în calitate de avocat coordonator, în numeroase
tranzacții imobiliare și proiecte de dezvoltare imobiliară (birouri, spații
comerciale și proiecte rezidențiale) în toată țara. Daniela are competenţe
deosebite în evaluarea riscurilor şi în revendicări bazate pe legislația din
domeniul restituirii proprietăţilor, leasing, achiziţii și vânzări de la A la Z şi
aspecte privind finanţarea bancară. În trecut, Daniela s-a axat pe aspecte legate
de conducerea societăţilor, reglementare în domeniul media şi contracte
comerciale. Clienții săi includ dezvoltatori și investitori locali și multinaționali precum One united
Properties, hagag Development Europe și Global Vision Property management.

NiCulEASA ioana

Expertiză în tranzacții imobiliare // construcții

Funcție

Partener, coordonator al practicii de
Tranzacții Imobiliare și Construcții

Studii

• Universitatea Paris I Pantheon
Sorbonne (1999)
• Facultatea de Drept a Universităţii
Bucureşti (1999)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: ioana.niculeasa@nndkp.ro
www.nndkp.ro

// drept societar/fuziuni şi achiziţii

Biriş | Goran

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen
Experiență:
• Partener, NNDKP (2009-prezent)
• Asociat/Asociat senior, NNDKP (2005-2008)
• Asociat/Asociat senior, Călin Andrei Zamfirescu şi Asociaţii (2001-2005)

Ioana Niculeasa are o experiență profesională de peste 19 ani, asistând pe
parcursul carierei sale numeroase fonduri de investiții, dar și investitori și instituții
financiare, în proiecte de amploare pe piața imobiliară din România.
Experiența sa acoperă toate tipurile de proiecte imobiliare, de la clădiri de
birouri și centre comerciale, ansambluri rezidențiale, spații logistice și industriale, la contracte de
concesiune, contracte de tip FiDiC, parteneriate publice-private în domeniul imobiliar și investiții în
domeniul agricol.
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PAPANDOPOl Bogdan

Dentons

Expertiză în real estate/drept imobiliar // achiziții, construcții, managementul proprietăților, inclusiv închirieri, litigii
Experiență
• Partener – Dentons (2013 - prezent)

Funcție
Partener

Studii

Proiecte recente semnificative:
• Asistență acordată celui mai mare grup hotelier din Europa Centrală și de Est, în
separarea diviziei sale de proprietăți imobiliare de divizia de servicii, precum și în
vânzarea ulterioară a diviziei de servicii către grupul hotelier Accor.
• Asistență juridică oferită White Star Real Estate în achiziția liberty Technology
Park din Cluj-Napoca, Romania, de la Fribourg Development.
• Asistență acordată China CEE investment Co-operation Fund în procesul de due
diligence, cât și în procesul de negociere și semnare a documentelor tranzacției.
• Asistență acordată unor importanți investitori imobiliari activi pe piața din
Romania în achiziția unor importante clădiri de birouri din București.

Facultatea de Drept a Universității
București

Contact

Tel.: +40 21 371 5404
Email:
bogdan.papandopol@dentons.com
www.dentons.com

Bogdan Papandopol coordonează divizia de Real Estate a biroului Dentons din București și este un
practician al dreptului cu o experiență de peste 19 ani pe piața din România. Bogdan este un expert în domeniul
imobiliar, practica sa incluzând tranzacții imobiliare complexe, analiza titlului de proprietate, asistență acordată
cu privire la contracte complexe privind achiziții, dezvoltarea proiectelor imobiliare, contracte de închiriere și
managementul proprietăților. Bogdan este, totodată, unul dintre avocații experți în domeniul retrocedărilor
proprietăților din România. Bogdan este implicat în numeroase tranzacții complexe derulate de investitori români
și străini cu cerințe sofisticate, precum și în cadrul proceselor de privatizare, în special privind bănci locale și
internaționale. De asemenea, Bogdan este un experimentat avocat implicat în litigii din multiple domenii și în
reprezentarea clienților în fața instanțelor de judecată, în proceduri multiple de insolvență și în dispute soluționate
pe calea arbitrajului.

TĂNASE Vlad

Expertiză în tranzacții imobiliare/construcții

Funcție

Partener, practica de Tranzacții
Imobiliare și Construcții

Studii

• Specializare: cursurile Academiei de
Drept European (ERA) (2007)
• Facultatea de Drept a Universității din
București (2005)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: vlad.tanase@nndkp.ro
www.nndkp.ro

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen
Experiență:
• Partener, NNDKP (2017-prezent)
• Asociat/Asociat senior, Asociat manager, NNDKP (2005-2017)

Vlad Tănase are o experiență profesională de peste 14 ani, asistând clienți în
domeniul imobiliar, în special cu privire la achiziții imobiliare, structurarea de
tranzacții, due diligence, înțelegeri între acționari și pregătirea strategiilor de exit
din proiecte imobiliare. S-a specializat, de asemenea, în contracte de construire,
aspecte de urbanism și autorizare pentru proiecte complexe, industriale sau din
domeniul mineritului și energiei, ca de altfel și o cunoaștere intrinsecă a piețelor de birouri, retail, spații
logistice și a industriei hoteliere.

uREChE Oana

Expertiză în real estate / drept imobiliar // fuziuni şi achiziţii, drept societar

Funcție

Avocat Asociat

Studii

• Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 1997)

Contact

Tel./Fax:
021.204.76.35/021.204.88.99
Email: oana.ureche@tuca.ro
www.tuca.ro
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Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Experiență:
• Din ianuarie 2008, Avocat asociat Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• 2005-2007, Avocat colaborator senior Ţuca Zbârcea & Asociaţii
• 2004-2005, Avocat colaborator senior muşat & Asociaţii
• 1998-2003, Avocat colaborator senior (2000-2003) şi Avocat colaborator
(1998-1999) SCA Călin Zamfirescu & Partners

Oana URECHE este avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, fiind
specializată în drept imobiliar şi fuziuni şi achiziţii. Ea deţine o experienţă
semnificativă în special în achiziţii corporative şi tranzacţii de vânzare în sectorul
imobiliar, soluţionarea problemelor de finanţare aferente, negocierea şi pregătirea
unor operaţiuni complexe de vânzare-cumpărare, inclusiv redactarea planurilor de
fuziune, rapoartelor de audit juridic şi a documentaţiei aferente în asemenea
tranzacţii. De asemenea, Oana ureche a fost implicată în proiecte majore de dezvoltare imobiliară pentru sectorul
retail, rezidenţial sau al spaţiilor pentru birouri. Experienţa sa include asistenţă în importante proiecte de fuziuni,
achiziţii şi privatizări din domeniul energiei electrice şi din sectorul bancar.
Oana ureche este recomandată de Chambers & Partners pentru expertiza în domeniul imobiliar şi apreciată
ca fiind „un avocat talentat, cu un profil profesional în dezvoltare”.

taxe
Şi FiScalitate
 drePt FiScal


ANDREi Alina

Biriş | Goran

Expertiză în taxe şi fiscalitate

Funcție

Partener Cabot Transfer Pricing in
alliance with Biriș Goran/Consultant
fiscal

Contact

Tel.: 021 260 07 10
Email: aandrei@cabot-tp.ro
https://cabot-tp.ro

Alina ANDREI este partener în cadrul firmei Cabot Transfer Pricing, compania
specializată în prețuri de transfer afiliată Biriş Goran. Alina are experiență în
pregătirea dosarelor de prețuri de transfer din anul 2008, anul publicării Ordinului
nr. 222 / 2008 privind prețurile de transfer. Până în prezent, Alina a asistat peste 130
de societăți locale și din uE în pregătirea și documentarea dosarelor de prețuri de
transfer și a asistat peste 20 de societăți în controale ce au vizat dosarele de prețuri
de transfer. Alina este membră a Camerei Consultanților Fiscali din România și în
prezent își consolidează practica de business internațional la universitatea de
Economie și Afaceri din Viena, în cadrul căreia urmează un program Executive
mBA. Înainte de a se alătura echipei Biriș Goran, Alina a lucrat ca expert fiscal în
cadrul grupului lukoil România, în departamentul de prețuri de transfer al KPmG și la ministerul de
Finanțe (Direcția Generală de Administrare a marilor Contribuabili).

BiBAN Sorin

Biriş | Goran

Expertiză în taxe şi fiscalitate

Sorin BIBAN s-a alăturat echipei Biriş Goran în 2008 în calitate de consultant
fiscal senior, activând în domeniu încă din 2004. Fiind un membru cheie al echipei de
taxe, Sorin oferă asistenţă unui număr mare de clienţi din diverse domenii, inclusiv în
relaţia cu autoritățile fiscale, ce implică pregătirea de contestații, acordarea de
asistență la fața locului în timpul inspecțiilor fiscale, precum și consultanță privind
aspecte de natură fiscală. Sorin este specialist în domeniul taxei pe valoarea
adăugată, iar printre specializările sale se mai numără impozitarea directă și
aspectele de procedură fiscală. Sorin este membru activ al Camerei Consultanţilor
Fiscali din România. De asemenea, în anul 2015 Sorin a obținut diploma de master
în Drept Fiscal de la Facultatea de Drept a universității București.

Funcție

Senior Tax Manager/Consultant fiscal

Contact

Tel.: 021 260 07 10
Email: sbiban@birisgoran.ro
www.birisgoran.ro

BiRiȘ Gabriel

Expertiză în taxe şi fiscalitate

Funcție

Partener Co-Coordonator

Experiență

• Partener Fondator / Avocat Asociat,
Biriş Goran (2006 – prezent)
• Secretar de Stat, Ministerul
Finanțelor Publice (decembrie 2015 –
septembrie 2016)
• Consultant, Salans (2005 - 2006)
• Partener, Haarmann Hemmelrath
(1998 - 2004)
• Consultant Fiscal Senior, Coopers &
Lybrand (1995 - 1998)

Contact

Tel.: 021 260 07 10
Email: gbiris@birisgoran.ro
www.birisgoran.ro
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// drept imobiliar, drept societar/ achiziţii şi fuziuni, insolvență

Biriş | Goran

Gabriel BIRIŞ este unul dintre partenerii fondatori ai Biriş Goran şi expert
fiscal de prestigiu. Gabriel are peste 23 de ani de experiență în toate aspectele
fiscalităţii, oferind consultanţă cu privire la structurare fiscală, conformitate,
inspecții fiscale și litigii fiscale. Este bine-cunoscut pentru activitatea
profesională și pentru eforturile depuse pentru modernizarea legislației și
administrației fiscale în sprijinul mediului de afaceri din România. Între
decembrie 2015 și septembrie 2016, Gabriel a deținut funcția de secretar de stat
în ministerul Finanțelor. În timpul mandatului a promovat în faţa Comisiei
Europene beneficiile TVA-ului bazat pe taxă inversă, iar în iunie 2016 a
reprezentat România în cadrul First inclusive Framework of OECD’s Anti-Beps
Plan din Kyoto, Japonia. Gabriel este implicat activ în Ready Nation Ro, un ONG românesc susținut de
Ready Nation uS, care are ca scop determinarea unui număr mare de oameni de afaceri din România să se
implice în crearea unor politici publice de impact asupra educației timpurii. Gabriel este autorul a două
cărți de fiscalitate: „Despre Fiscalitate şi Competitivitate” și „Despre Fiscalitate şi Bun Simţ”, ambele
publicate în 2012. Este coautor al lucrării „Controverse în fiscalitate”, publicată în 2011.

CÂRTiȚE ioana

Biriş | Goran

Expertiză în taxe şi fiscalitate

Funcție

Senior Tax Manager/Consultant fiscal

Contact

Tel.: 021 260 07 10
Email: icartite@birisgoran.ro
www.birisgoran.ro

Ioana CÂRTIȚE s-a alăturat echipei Biriș Goran în noiembrie 2013, în calitate
de consultant fiscal senior, având o experienţă de peste zece ani în domeniul fiscal
atât la nivel local, cât și la nivel internațional. ioana este un expert în impozitarea
întreprinderilor și impozitarea internațională: de la analiză fiscală și asistență la
fața locului pentru clienți în cadrul inspecțiilor fiscale până la conformare și
verificări generale în materie de fiscalitate. De asemenea, ioana are o vastă
experienţă în domeniul analizei financiare, incluzând standardele contabile
românești si iFRS, precum și în materie de Prețuri de Transfer. Anterior, ioana a
lucrat cinci ani în cadrul mazars România. În 2019, ioana a fost promovată pe
poziția de Senior Tax manager. În ianuarie 2015, ioana a devenit membru al
Camerei Consultanților Fiscali. De asemenea, este evaluator autorizat de întreprinderi, active necorporale
și fond de comerț, precum și membru ACCA din 2014. În august 2019, a obținut diploma ADiT (Diplomă
Avansată privind impozitarea internațională), fiind unul dintre cei aproximativ 1.100 de consultanți fiscali
care deține această acreditare la nivel global. ioana a absolvit programul de masterat Finanțe Corporative
organizat de Facultatea de Finanțe din cadrul Academiei de Studii Economice din București în anul 2010,
precum și Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul universității Al. i. Cuza din iași
în anul 2008, fiind licențiată în Finanțe-Bănci.

COlȚ monica

Expertiză în taxe și fiscalitate

Funcție

Tax Advisor

Studii

• Studii economice la Academia de
studii economice din Bucureşti
• Studii postuniversitare în domeniul
marketing internaţional la Academia
de studii economice din Bucureşti

Contact

Tel.: + 40 21 3125888
Email: monica.colt@noerr.com
www.noerr.com

// proiecte de due diligence în domeniul fiscal, controale fiscale

Noerr

Experiență:
• Analist financiar în cadrul unei companii internaţionale de consultanţă
• Tax Advisor, Noerr (2006-prezent)

Cu peste 11 ani de experienţă în domeniul consultanţei fiscale la nivel
naţional şi internaţional, Monica Colţ este specializată în domenii cum ar fi
consultanţa din perspectiva taxării directe şi indirecte, reorganizarea
companiilor prin fuziuni şi divizări, consultanţă oferită pe parcursul
controalelor fiscale şi asistenţă fiscală pentru mari companii naţionale şi
internaţionale. Practica sa include oferirea consultanţei către societăţi care activează în sectoare cum ar fi
comerţul cu amănuntul, industria automobilelor, domeniul imobiliar şi al construcţiilor, medical şi
farmaceutic, precum şi al serviciilor financiare.
Arii de expertiză acoperite: Taxe si fiscalitate // proiecte de due diligence în domeniul fiscal, controale
fiscale.

GhEORGhiu-TESTA Răzvan

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în taxe şi fiscalitate // drept fiscal; drept imobiliar; fuziuni şi achiziţii; drept societar şi comercial

Funcție

Avocat Asociat, Fondator
al Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Studii

• Universitatea Titu Maiorescu,
Facultatea de Drept (licenţă în Drept,
1996)

Experienț\:

• Din martie 2005, Avocat asociat Ţuca
Zbârcea & Asociaţii şi unul dintre avocaţii
fondatori ai firmei
• 2003-2005, Avocat Muşat & Asociaţii,
Avocat asociat din ianuarie 2005
• 2000-2003, Avocat Asociat
Coordonator Testa David & Asociaţii,
societate afiliată la Ernst & Young Law
Alliance
• 1998-2000, Avocat asociat Cucu,
Gheorghiu & Asociaţii
• 1994-1997, Avocat Tănăsescu, Ispas &
Asociaţii

Contact

Tel./Fax:
021.204.88.96/021.204.88.99
Email: razvan.testa@tuca.ro
www.tuca.ro

Răzvan GHEORGHIU-TESTA este Avocat asociat al Ţuca Zbârcea &
Asociaţii şi unul dintre fondatorii societăţii de avocatură, având o experienţă
juridică de 24 ani. Încă de la înfiinţarea firmei, pe lângă rolul de co-coordonator al
practicii de drept imobiliar, el a fost coordonatorul practicii de drept fiscal din
cadrul firmei de avocatură. Astfel, a oferit asistenţă privind problematicile fiscale
aferente fuziunilor multinaţionale, achiziţiilor, privatizărilor şi joint ventures,
tranzacţiilor internaţionale pe pieţele de capital, restructurărilor şi falimentelor,
finanţărilor de proiecte şi de leasing, tranzacţiilor şi finanţărilor în domeniul
imobiliar, investiţiilor directe transfrontaliere şi finanţărilor structurate. Din martie
2012, Răzvan Gheorghiu-Testa coordonează împreună cu Alexandru Cristea echipa
mixtă de consultanţi fiscali şi avocaţi ai Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.l.
Apreciat de publicaţii precum legal 500, Chambers & Partners pentru expertiza
sa în domeniul imobiliar, precum şi în materie de fiscalitate şi fuziuni şi achiziţii, Răzvan Gheorghiu-Testa este
recomandat pentru „abilităţile sale de lider şi capacitatea de a oferi sfaturi practice, având totodată o abordare în
stil occidental” (Chambers & Partners). De asemenea, practica firmei în domeniul fiscal a fost clasată constant pe
primele locuri în directorul Chambers Europe. Alte recunoaşteri reprezentative sunt premiul „Cea mai bună firmă
de avocatură în domeniul fiscal” (World Finance Review legal Awards 2010) şi premiul “Firma de avocatură a
anului în domeniul Corporate Tax” (ACQ law Awards 2010).
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GRAuRE Răzvan

Expertiză în drept fiscal // privatizări, restructurare & insolvență / faliment

Funcție
Partener

Studii

•Consultant Fiscal Autorizat (2010)
•Diplomă de Masterat în Administrarea
Finanțelor (2006)
•Diplomă de Licență în Finanțe,
Universitatea Timișoara (2002)

Contact

Bulevardul Aviatorilor, nr.43, Sector 1,
Cod poștal 011853, București,
România
Tel.: +40 21 202 59 32
Email: razvan.graure@musat.ro
www.musat.ro

Răzvan Graure are o experiență de peste 12 ani în consultanță fiscală, dintre
care mai mult de opt ani i-a petrecut în companii de consultanță financiară și audit
din grupul Big4. În activitatea sa de consultant financiar și fiscal, Răzvan a
acumulat o experiență greu de egalat în operațiuni precum rambursări de TVA,
planificare fiscală, scheme internaționale de eficientizare fiscală, optimizare fiscală,
identificarea potențialelor riscuri fiscale și implementarea unor soluții de minimizare
a lor.
De-a lungul timpului Răzvan a asistat numeroase companii din industria
bunurilor de larg consum, retail, industria auto și energie. În calitate de consultant
financiar și fiscal, Răzvan a fost implicat în proiecte importante de fuziuni & achiziții
și a făcut parte din echipe multi-disciplinare, asistând atât cumpărători, cât și
vânzători, în procesul de negociere și finalizare a unor tranzacții de succes din punct
de vedere fiscal. Răzvan este Consultant Fiscal Autorizat și membru ACCA (Association of Chartered Certified
Accountants).

JiANu Ruxandra

Biriş | Goran

Expertiză în taxe şi fiscalitate

Funcție

Tax Partner/Consultant fiscal

Experiență

• Tax Partner/ Consultant fiscal,
Biriş Goran Tax Consulting
(2008 – prezent)
• Tax Partner, TPA Horwath Quintus
(2006 – 2007)
• Tax Manager, Philip Morris România
(2005 – 2006)
• Tax Assistant Manager,
PricewaterhouseCoopers, Bucureşti
(2000 - 2005)

Contact

Tel.: 021 260 07 10
Email: rjianu@birisgoran.ro
www.birisgoran.ro

MUȘAT & ASOCIAȚII

Ruxandra JIANU este partener în cadrul firmei Biriş Goran Tax Consulting,
societatea de consultanţă fiscală a Biriş Goran. Cu peste 20 ani experiență în
consultanță fiscală, Ruxandra s-a specializat în restructurări (atât interne, cât și
internaționale), fuziuni și achiziții, revizuiri fiscale și proiecte de due diligence,
prețuri de transfer, precum și asistență în cadrul inspecțiilor fiscale. Ruxandra
colaborează cu departamentul de litigii cu privire la toate litigiile de natură fiscală.
Înainte de a se alătura echipei Biriş Goran, Ruxandra a fost partener la
departamentul de taxe din cadrul TPA horwath Quintus și tax manager în cadrul
Philip morris Romania. Ruxandra este consultant fiscal înregistrat la Camera
Consultanţilor Fiscali din România şi este membru ACCA din 2005. Conduce, de
asemenea, grupul de fiscalitate al Coaliției pentru Dezvoltarea României și este membra a grupului de
lucru care consiliază ministerul Finanțelor în ceea ce privește modificarea și modernizarea Codului Fiscal.

mATEi Gheorghe

LEAUA DAMCALI DEACONU PAUNESCU - LDDP

Expertiză în drept fiscal şi litigii de contencios fiscal // drept financiar, drept administrativ

Funcție

Managing Partner - Tax Department

Studii

• Licențiat la Facultatea de Drept a
Universității din București
• Doctor în Drept la Universitatea de
Vest din Timișoara

Contact

Tel.: +40730591222
Email: gmatei@lddp.ro
www.lddp.ro
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Experienţă:
• a deținut funcții publice în administrația publică, în principal la ministerul
Finanțelor Publice
• a făcut parte din colectivele de redactare a unor importante proiecte de acte
normative - Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, legea finanțelor publice,
legea datoriei publice, legea privind creditul ipotecar etc.
• a coordonat activitatea de contencios a instituției.

Proiecte şi rezultate semnificative în ariile de expertiză menţionate:
Experiența de peste 25 de ani în domeniul dreptului fiscal, din care 14 ani în calitate
de avocat definitiv, au asigurat succesul în acordarea asistenței juridice (consultanță și
litigii în domeniul dreptului fiscal) pentru numeroare companii din România și străinătate,
precum și pentru instituții publice din țară.
A predat cursul "impozitarea persoanelor juridice" la programul de master organizat de Facultatea de Drept a
universității din București în perioada 2013 - 2019, iar de la înființarea Camerei Consultanților Fiscali din România
(2007) participă în calitate de lector la activitățile de pregătire profesională ale membrilor camerei.
Este autor sau coautor al unor articole, studii și cronici apărute în reviste de prestigiu, în principal în domeniul
dreptului fiscal, și coautor al lucrării Codul fiscal comentat, Editura WOlTERS KluWER, București, 2008, sub
coordonarea R.Bufan și m.Șt.minea.
Rigoarea cu care tratează fiecare problemă a clienților, seriozitatea și loialitatea sunt printre calitățile cele mai
apreciate de către clienți. Nu în ultimul rând, partenerii și clienții apreciază creativitatea, găsirea unor soluții adecvate,
interpretarea corectă a legislației.

SORESCu iulian

Expertiză în ajutoare de stat şi consultanţă financiară

Funcție

Partner, Head of Financial & State Aid
Department

Studii

• Licenţă în economie – Facultatea
de Contabilitate şi Informatică de
gestiune / Academia de Studii
Economice Bucureşti
• FCCA – Association of Chartered
and Certified Accountants UK

Contact

Tel.: +40 21 312.58.88
Email: iulian.sorescu@noerr.com
www.noerr.com

Noerr Finance & Tax
Experiență:
• Senior Auditor, Ernst & Young (1999-2004)
• head of Financial Department, Noerr (2004-prezent)
• Associated Partner, Noerr (2008-2020)
• Partner, Noerr (2020-prezent)

Iulian Sorescu este partener în cadrul Noerr şi coordonează departamentul
financiar si de ajutoare de stat. Domnul Sorescu este membru ACCA uK, CECCAR,
CAFR si AmCOR. Prin grupul de practică financiară se oferă clienţilor consultanţă
extinsă în toate problemele de afaceri şi financiare, precum consultanţă financiară, due diligence financiar, audit
financiar conform iFRS, GAAP SuA/Germania şi standardelor româneşti, raportare financiară şi controlling,
contabilitate, salarizare. iulian Sorescu sprijină clienţii în îmbunătăţirea/menţinerea performanţelor lor financiare
prin asistarea şi monitorizarea activităţilor interne ale acestora şi optimizarea structurilor lor. În ultimii ani a
dezvoltat departamentul de Ajutoare de Stat. Echipa Noerr a asistat cu succes multe companii internaţionale în
vederea obţinerii acordului de finanţare pentru ajutor de stat, prin pregătirea planului de afaceri şi a întregului
concept al proiectului de ajutor de stat, precum şi asistenţă în relaţia cu ministerul Finanţelor Publice. Proiectele au
constat fie în extinderea producţiei, a business-ului companiilor internaţionale respective, fie în investiţii Greenfield.

Arii de expertiză acoperite: consultanţă financiară, audit, ajutoare de stat, fuziuni şi achiziţii, evaluări de companii.

TAPAi Felix

consultant fiscal

Funcție

Tax Partner

Studii

• Licență în finanțe, contabilitate,
bănci și burse de schimb,
Universitatea Transilvania (2000).

Experiență

• MPR PARTNERS | MARAVELA,
POPESCU & ASOCIAȚII – Tax
Partner & Senior Tax Adviser
• RCS&RDS – Consultant fiscal
Extensa România, membră a Extensa
Group, parte din Ackermans & Van
Haaren Group, listat la NYSE –
Consultant fiscal
• KBC Consumer Finance IFN SA a
member of KBC Group – Consultant
fiscal

Contact

Tel.: 021 310 1717
Email: felix.tapai@mprpartners.com
www.mprpartners.com

MPR PARTNERS | MARAVELA, POPESCU & ASOCIAȚII
Felix Tapai deține peste 18 ani de experiență în domeniul financiar și al
consultanței fiscale, fiind recunoscut pentru implementarea cu succes a
schemelor și strategiilor financiare optime pentru clienții săi. Felix acordă
asistență atât companiilor multinaționale prezente deja în România, cât și
investitorilor sau companiilor care doresc să demareze afaceri pe plan local.
Printre realizările lui Felix se numără planuri reușite de optimizare în materia
taxelor (în special T.V.A.) și planuri de raportare care, odată implementate, au
rezultat în controale impecabile din partea autorităților de profil. Felix are
abilități dezvoltate de cuantificare și identificare a riscurilor.
Mandate recente:
• asistență acordată unui important grup de investiții german, privind toate
aspectele fiscale legate de vânzarea unei proprietăți imobiliare majore, care
acoperă atât terenurile, cât și activele imobile ale acestora;
• asistență pentru o companie lituaniană activă în activități clinice, de reglementare și farmacovigilență,
privind servicii fiscale de conformitate privind angajații acestuia și obligațiile fiscale ale acestora;
• asistență pentru diverse companii străine privind înregistrarea fiscală și obținerea unui cod TVA
românesc pentru a putea desfășura activități în țară (și anume redactarea documentelor relevante,
prezentarea acestora către autoritățile fiscale competente și reprezentarea acestora; asistența suplimentară
constă în conformarea în materie de TVA).
Arii de expertiză acoperite: taxe și fiscalitate.

avocaȚi experȚi I Decembrie 2020 I

79





telecom
media
tehnologii

BĂiCulESCu Cătălin

Expertiză în telecom, media, tehnologii // drept societar; fuziuni şi achiziţii

Experiență:
•Din iunie 2013, Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii
•2008 – 2013, Deputy managing Partner în cadrul mușat & Asociații
•2001 – 2007, Avocat asociat în cadrul mușat & Asociații
•1998 – 2000, Avocat colaborator senior în cadrul mușat & Asociații

Funcție

Avocat asociat

Studii

•Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 1997)

Contact

Tel./Fax: 021 204 76 34/021 204 88
99
Email: catalin.baiculescu@tuca.ro
www.tuca.ro

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Cătălin BĂICULESCU este Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii.
Principalele sale specializări sunt dreptul societar/comercial, fuziuni și achiziții și
iT&C/telecom. De asemenea, a acordat consultanță şi în ceea ce priveşte operaţiunile
din domeniul financiar-bancar şi al asigurărilor. În sectorul iT&C și telecom, Cătălin a
oferit asistență juridică radiodifuzorilor și companiilor de producție pe probleme de
reglementare și contracte comerciale referitoare la emisiunile de televiziune, publicitate
și exploatarea pe internet a conținutului audio-vizual. De asemenea, el a acordat
consultanță cu privire la acordurile de servicii de telecomunicații, acordurile de interconectare, acordurile de dezvoltare
software și licențe, contracte de externalizare, precum și aspecte juridice legate de confidențialitatea datelor.
Cătălin Băiculescu este recomandat de directorul legal 500 ca fiind unul dintre avocaţii-cheie ai Ţuca Zbârcea &
Asociaţii specializaţi în iT, Telecom şi media fiind clasat pe prima poziţie în directorul Chambers Europe şi cotat drept
„leading individual” de legal 500. El a primit premiul pentru practica TmT în cadrul Galei Avocați de Top
(Finmedia, 2017). Este membru al Comisiei de Disciplină a Baroului Bucureşti.

CERCEl Vlad

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în telecom, media, tehnologii // PPP, concesiuni şi achiziţii publice; fuziuni şi achiziţii, privatizări

Funcție

Avocat asociat

Studii

• Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Drept (licenţă în Drept, 2001)
• University of London, King's College
London (Postgraduate College Diploma
in European Community Law, 2004)

Contact

Tel./Fax: 037 413 63 40/021 204 88
99
Email: vlad.cercel@tuca.ro
www.tuca.ro

Partners Consulting

Experiență:
•Din ianuarie 2014, Avocat asociat în cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii
•ianuarie 2009 – decembrie 2013, Avocat colaborator coordonator în cadrul
Ţuca Zbârcea & Asociaţii
•Decembrie 2006 – decembrie 2008, Avocat colaborator senior în cadrul Ţuca
Zbârcea & Asociaţii
•Septembrie 2002 – noiembrie 2006, Director, Direcţia Juridică, Autoritatea
Naţională de Reglementare în Comunicaţii
•mai 2002 – august 2002, Coordonator al departamentului de reglementări din
cadrul inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia informaţiei
•ianuarie 2001 – aprilie 2002, magistrat-asistent în cadrul Curţii
Constituţionale a României
•iunie 2000 – decembrie 2000, Consultant juridic în cadrul iKRP Rokas &

Vlad CERCEL este Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi unul dintre responsabilii cu proiectele firmei
în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei. El deţine o experienţă solidă şi vaste cunoştinţe
privind reglementările aplicabile în domeniul specific al comunicaţiilor - servicii poştale şi comunicaţii electronice,
contribuind la redactarea legislaţiei secundare în aceste domenii. În ultimii 19 ani, Vlad Cercel a asigurat asistenţă în
proiecte de fuziuni şi achiziţii, în negocierea şi redactarea de contracte specifice sectorului comunicaţiilor electronice,
inclusiv acorduri de acces şi interconectare, servicii cu valoare adăugată, contracte privind construcţia de reţele,
externalizări, echipamente, furnizarea de servicii, retransmisia serviciilor de programe audiovizuale, precum şi în
ceea ce priveşte procedurile de autorizare şi alte aspecte specifice sectorului comunicaţiilor electronice.
Vlad Cercel este recomandat de directorul legal 500 ca fiind unul dintre avocaţii-cheie ai Ţuca Zbârcea &
Asociaţii specializaţi în iT, Telecom şi media. Recent a primit premiul pentru practica TmT în cadrul Galei Avocați de
Top (Finmedia, 2018).
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caSe de
aVocatură

BiRiŞ GORAN SPARl
Domenii de expertiză: Fiscalitate,DreptImobiliar,Dreptulconcurenţeişiantitrust,Dreptsocietar,Fuziunişi
achiziţii,Dreptfinanciar,LitigiişiArbitraj,DreptulProprietăţiiIntelectuale,DreptulConfidenţialităţiişi
ProtecţieiDatelor,energie,Dreptulmuncii,RestructurareFinanciarăşiInsolvenţă

Contact

Adresa: Bdul Aviatorilor nr. 47,
Sector 1, Bucureşti
Persoană de contact:
Corina Ștefan –
cstefan@birisgoran.ro
Tel. :021 260 0710
www.birisgoran.ro
Anul înfiinţării/
intrării în România

2006

Parteneri locali
8
• Gabriel Biriş
• Gelu Goran
• Ruxandra Jianu* (*Ruxandra Jianu
este partener în cadrul Biriş Goran
Consulting SRL, societate afiliată ce
oferă consultanţă fiscală)
• Mihai Nuşcă
• Daniela Lazea
• Ana Fraţian
• Sorin Aungurenci
• Teodora Moțatu
Nr. avocați

Nr. de birouri în România
București

+40

1

Câteva proiecte semnificative:
•AsistențăoferităSIF Banat-Crișana într-otranzacțieceapresupusachiziționareaterenuluipecareseaflă
platformaindustrialăIMGBBucurești,însuprafațăde540000metripătrați,reprezentândceamaimare
suprafațătranzacționatăînultimuldeceniuînRomânia(exceptândterenurileagricole);
•AsistențăacordatăBăncii Comerciale Române,membrualersteGroup,înceamaimaredisputăfiscală
dinpiațaromânească.
•AsistențăoferităHAGAG Development Europe,unimportantdezvoltatorisraeliancuprivirelatoate
aspectelejuridiceînlegăturăcuachizițiileșidezvoltărilecompaniei(proiecterezidențialesibirouridelux)
pepiațaromânească;
•AsistențăoferităGlobal Vision,unuldintreceimaiactiviactoridepepiațaimobiliarădinRomânia,într-o
tranzacțieavândcascopasociereacuGlobalworth,ocompanieimobiliarădinLondra,cotatălaBursade
ValoridinLondrașicareopereazăînRomâniașiPolonia,pentrudezvoltareaunuiproiectmajorde
logistică;
•BirişGoranacţioneazăîncalitatedeconsultantfiscalpentrusocietăţiimportanteprecumRedBull
România, Oriflame România, Kika România, Cris-Tim, Lease Plan şi Impuls Leasing,oferindu-le
asistenţăcuprivirelatoateaspectelefiscalelegatedeactivităţilelorcomercialecurente.
Clienţi importanţi: BCR,ProfiRomFood,CloudTreatsInc,europaCapital,FirstTitleInsuranceplc,
HAGAGDevelopmenteurope,ImpulsLeasing,LafargeHolcimRomania,LeasePlan,JTInternational,
KikaRomânia,OneUnitedProperties,OriflameRomânia,Procter&Gamble,RomprimSA,RedBull,SIF
Banat-Crișana,UniCreditBank
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DENTONS
Contact

The Mark, Calea Griviței nr. 84-98,
Sector 1, 010735 București,
Romania
Tel: +40 21 312 49 50
E-mail: bucharest@dentons.com
Site: www.dentons.com
Anul înființării/intrării
în România:
Parteneri locali

• Loredana Chitu
• Tiberiu Csaki
• Cristina Daianu
• Simon Dayes
• Simona Marin
• Raul Mihu
• Claudiu Munteanu-Jipescu
• Bogdan Papandopol
• Perry V. Zizzi,
Managing Partner, Romania

1997

9

Nr. avocați

25+

Nr. de birouri în străinătate

189

Nr. de birouri în România

1

Dentons este prezentă de peste 20 de ani pe piață și este un lider în domeniul serviciilor juridice din
România.
Biroul din București este format din avocați recunoscuți atât pe plan local cât și regional, cu o
experiență diversă în toate aspectele dreptului societar și tranzacții comerciale, litigii și arbitraj,
restructurare și insolvență, drept financiar-bancar, dreptul muncii, fuziuni și achiziții, concurență, tranzacții
imobiliare, construcții, drept administrativ, dezvoltare imobiliară și infrastructură, proprietate intelectuală,
piețe de capital, investiții de capital privat și e-business.
Dentons acordă asistență unei game diversificate de instituții publice, societăți de stat și companii
private, de la start-up-uri și întreprinderi mici și mijlocii la companii multinaționale, din diferite sectoare de
activitate precum: energie, investiții de capital privat sau alte servicii financiare, retail, hoteluri, industria
farmaceutică, distribuție, tehnologie și comerț electronic, telecomunicații și multe altele.
Dentons sprijină clienții și comunitățile în care este prezentă implicând-se în mod constant pentru a-i
ajuta să depășească provocările generate de pandemia COViD-19 și a naviga mai ușor în noua realitate. În
acest scop au fost dezvoltate tool-uri comparative multi-jurisdicționale care sunt puse la dispoziție în
platforma globală COViD-19 hub (https://www.dentons.com/en/issues-and-opportunities/covid-19coronavirus-hub) și includ printre altele:
• COVID-19 Government Announcement Tracker
• COVID-19 Global Insolvency Tracker
• COVID-19 Return to Work Tracker
• COVID-19 Retail Sector Legislation Tracker
• COVID-19 State Aid Tracker (Europe)
• COVID-19 Data Privacy Analysis
• COVID-19 Global Tax Tracker

Arii de consultanță acoperite: Fuziuni și achiziții , Drept comercial, Dreptul concurenței, Drept
financiar-bancar, Piețe de capital, Drept imobiliar, Private Equity, Energie, Achiziții publice și concesiuni,
PPP/ infrastructură, Dreptul muncii, Proprietate intelectuală, GDPR, mediu, insolvență, litigii și Arbitraj,
Tehnologie, media și telecomunicații
Clienți importanți: Erste, Raiffeisen, BRD, iNG, AFi, NEPi, CPi Property Group, metro, mindgeek,
Autoliv, ENGiE, Atrium, hilton, Netflix, Nike, Skanska

Proiecte semnificative:
• Asistență juridică acordată unor importate companii și fonduri de investiții prezente pe piața din
Romania cu privire la facilitățile de credit și soluții evitare a situațiilor de impas generate de efectele
pandemiei COViD-19.
• Asistență juridică celor mai importante bănci active în Europa Centrală și de Est în proiecte
importante de finanțări de achiziții imobiliare (clădiri de birouri și proiecte logistice), și finanțări pentru
achiziții importante din sectorul energetic.
• Asistență acordată fondului de investiții guvernamentale din Singapore GiC, într-una din cele mai
mari tranzacții imobiliare semnate în anul 2019, în Europa – achiziția portofoliului logistic pan-european
maximus de la fondul de investiții Apollo Global management, în valoare de 950 milioane EuR. Achiziția a
inclus active în hub-uri logistice din Europa, incluzând Germania, Polonia, Slovacia, Olanda, Belgia și
Austria.
• Asistență juridică acordată hidroelectrica SA în cadrul unei tranzacții planificate de listare de acțiuni
144A iPO.
• Asistență juridică acordată unui fond de investiții global în cadrul unei tranzacții complexe
transfrontaliere (care a implicat 13 jurisdicții) în achiziția unei companii din industria de prelucrare a
petrolului.
• Asistență pentru CEE Equity Partners în parteneriatul strategic de peste 50 de milioane de euro cu
Brise Group, unul dintre cele mai mari grupuri din agribusiness din România, pentru a moderniza și
dezvolta cele 15 silozuri de cereale.
• Asistență juridică oferită White Star Real Estate în achiziția liberty Technology Park din ClujNapoca, de la Fribourg Development.
• Asistență acordată companiei KC Agro în achiziția unei ferme de cereale și semințe oleaginoase
(pentru o investiție de 20 de milioane de euro).
• Asistarea cu succes a unui important jucător de pe piața energiei din Romania în achiziția unor
companii producătoare de energie solară și eoliană.
• Asistență juridică în calitate de consultant al tranzacției pentru o potențială de emisiune de obligațiuni
ale municipiului București, în valoare de 555 milioane RON.
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ENAChE PiRTEA & Asociații
Eficiență - Pragmatism - Aplicabilitate. Acestea sunt principalele coordonate care definesc activitatea societății
Enache Pirtea & Asociații. EPA a fost înființată în 2018 la București, când cei doi parteneri fondatori, Simona Pirtea
și mădălin Enache, au decis să pună bazele unei firme de avocatură unde clienții să poată găsi avocați care înțeleg
mediul de afaceri și care le oferă soluțiile cele mai profesioniste și mai ales aplicabile, pentru a asigura dezvoltarea
afacerilor în condiții etice și de integritate, pentru a asigura companiilor și oamenilor (persoane publice, oameni de
afaceri, antreprenori, manageri sau angajați) siguranța unui viitor mai bun.

Contact

București, Str. Pictor Ion Negulici
nr. 32, Sector 1
tel. 0371.471.000
office@enachepirtea.ro
www.enachepirtea.ro
Anul înființării/
intrării în România

Experiență profesională
Echipă
14 avocați și consultanți

2018

15 ani

Expertiză
Dreptul penal al afacerilor
Business Law

Parteneri coordonatori
Simona Pirtea, Managing Partner
tel. 0740137.358
simona@enachepirtea.ro
Mădălin Enache, Senior Partner
tel. 0723.323.541
madalin@enachepirtea.ro

2

iar motto-ul societății, „We go the extra mile” („Cu un pas înainte”) cuprinde foarte bine ceea ce diferențiază EPA, și
anume devotamentul incontestabil și neobosit atât față de profesia avocațială, cât mai ales față de clienți - nu oferim
doar servicii juridice la cel mai înalt nivel profesional ci ne implicăm direct, cu pasiune și energie, pentru a obține
rezultatul dorit pentru companii și pentru persoanele fizice, cunoscând că cele mai bune rezultate provin dintr-o
combinație de gânduri, idei, sentimente și emoții. Pentru că, în timp ce gândim din interiorul afacerii tale, pentru a o
înțelege și pentru a ajuta la creșterea succesului acesteia, întotdeauna gândim în afara normelor convenționale, având
idei constructive și o perspectivă inovativă privind dezvoltarea companiilor în mediul de afaceri prezent.

Pe fondul unei creșteri accentuate în cei doi ani de activitate, atât a echipei cât și a numărului de mandate și proiecte
gestionate, EPA are în prezent 14 avocați și consultanți de specialitate și oferă servicii juridice complete, atât de
consultanță cât și în litigii, în toate ariile dreptului: Drept Civil și Comercial, Dreptul muncii, Drept medical (Pharma
& medical), Conformare interna (Compliance & Regulatory), Drept Societar (Corporate), Drept imobiliar (Real
Estate), Fuziuni și Achiziții (m&A).

Pe lângă toate aceste arii, EPA este un jucător de top în domeniul Dreptului Penal al Afacerilor (White-Collar &
Business Crime), principala arie în care societatea s-a făcut cunoscută, încă de la înființare, și în care are un renume
aparte în piața avocaturii de business din România, așa cum o arată distincțiile și colaborările de prestigiu pe care
societatea le are la nivel național și internațional (legal500, Chambers Europe, iClG, GlE etc.).

EPA asistă și reprezintă companii de renume internațional sau național, oameni de afaceri, precum și persoane
publice importante, din sectoare cheie precum: energie, pharma și medical, financiar-bancar și asigurări, turism,
comercial și servicii publice, iT, media și comunicații, construcții civile și industriale, imobiliare și industrie grea.
Printre mandatele și proiectele gestionate se numără numeroase dosare de corupție și economice, litigii civile și
comerciale de amploare, proiecte relevante de restructurare a unor business-uri (atât la nivel intern cât și al
angajaților) sau de extindere și achiziții (de active sau de companii), precum și mandate privind guvernanța
corporativă, conformarea internă ori investigații publice.

CABiNET DE AVOCAT GRuiA DuFAuT

Contact

Adresa : Bd. Hristo Botev nr.28,
Sector 3, Bucuresti
Persoana de contact:
Argentina Traicu,
Communications & Marketing
Tel: +4021 305 57 57
E-mail: bucarest@gruiadufaut.com
Site: www.gruiadufaut.com
Anul înfiinţării/
intrării în România

1991

Parteneri locali
4
• Dana GRUIA DUFAUT,
Avocat Fondator
• Loredana Van de WAART,
Avocat Asociat
• Cristina BOJICA, Avocat Asociat
• Teodora KOLETSIS, Avocat Asociat
Număr avocaţi:

Nr. de birouri în România
1 (Bucureşti)

Număr birouri în străinătate:
1 (Paris)

13

GRUIA DUFAUT este o societate de avocatură independentă, specializată în dreptul afacerilor, care oferă
servicii de asistență și reprezentare juridică complete pentru investitori străini și români, în cadrul proceselor de
instalare pe piața din România și/sau dezvoltare locală.
Cu sedii la București și Paris, Cabinetul acoperă toate domeniile juridice, având o competență recunoscută în
materie de m&A, achiziții publice, drept imobiliar și în domenii de drept conexe precum: drept comercial, drept
fiscal, dreptul muncii, dreptul concurenței, dreptul proprietății intelectuale & GDPR, dreptul consumatorului
sau litigii și arbitraj comercial intern sau internațional.
Fondatoarea Cabinetului, Dana Gruia Dufaut, este unul din pionierii avocaturii de business din România, fiind
implicată în numeroase proiecte juridice derulate de investitori internaționali, începând din 1991.
Cabinetul reunește o echipă de 13 avocați care gestionează dosarele încredințate de o clientelă formată exclusiv
din investiori privați, imm-uri și grupuri multinaționale, care activează în domenii precum: construcții și
infrastructură, telecomunicații, industrie auto, transport și logistica, petrol & gaze, iT&C, asigurări, servicii
publice, agricultură și agrofood, retail, sănătate și biotehnologie.
Cabinetul oferă, de asemenea, clienților posibilitatea de a beneficia de o rețea extinsă de experți în diverse
domenii (fiscalitate, imobiliar, soluții financiare etc.) și de parteneriatele pe care le are cu avocați reputați din
alte țări europene.
Arii de competență
m&A, Achiziții Publice & PPP, Drept societar & Dreptul contractelor, Drept imobiliar, Dreptul muncii, Drept
fiscal, Dreptul concurenței și al distribuției, iT & Telecomunicații, Dreptul proprietății intelectuale, GDPR,
Dreptul consumatorului, Drept european, Asigurări, media & Advertising, Energie și resurse naturale, Farma,
Retail, Agricultură & Agrofood, Drept european, litigii și arbitraj comercial.
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lEAuA DAmCAli DEACONu PAuNESCu - lDDP
Contact

Adresa:
Str. Zborului, nr.10, sector 3, 030595,
București, România
Persoana de contact: Aurora
Damcali
Tel: +40 31 405 43 04
E-mail: adamcali@lddp.ro
Site: www.lddp.ro

Anul înființării/
intrării în România

Parteneri locali
Crenguța Leaua
Aurora Damcali
Stefan Deaconu
Răzvan Ioan Păunescu
Gheorghe Matei
Irina Șarcane
Marius Grigorescu
Mihaela Maravela
Gina Gheorghe
Andreea Simulescu
Cleopatra Cadar
Nr. avocați

Nr. de birouri în România

Număr birouri în străinătate
în Bruxelles, Belgia

2005
11

36

1

1

LDDP a fost înființată în 2005 de reputați avocați din România cu recunoaștere internațională. În timp,
lDDP și-a extins domeniile de expertiză inițiale prin contribuția noilor membri ai echipei.
lDDP este o prezență activă pe piața avocaturii din Romania, având o structură echilibrată, în care
profesionalismul, implicarea și flexibilitatea caracterizează atât modul de relaționare cu clienții, cât și modul
de înțelegere a profesiei de avocat, în complexitatea ei.
Echipa lDDP reuneşte unii dintre cei mai reputați specialiști în diverse ramuri de drept, acoperind întreg
spectrul de servicii de asistență juridică necesare mediului de afaceri sau autorităţilor publice.
Avocații lDDP sunt membri în diverse asociații internaționale: Chartered institute of Arbitrators – CiArb,
london Court of international Arbitration – lCiA, international Bar Association – iBA, Swiss Arbitration
Association – ASA, international Fiscal Association – iFA, filiala România, union des Avocats Européens
(u.A.E.) Bruxelles, iNSOl Europe.
Activitatea practică este dublată de activitatea academică. mulți dintre parteneri sunt doctori în drept, fiind
implicați și în activități didactice ca profesori universitari, conferențiari universitari sau lectori universitari
asociați în cadrul Facultății de Drept a universității din București sau a Academiei de Studii Economice
București.
Din anul 2013, lDDP a fost inclusă anual în topul primelor 100 de firme de avocatură cu specializare în
arbitraj comercial internațional din lume, de publicația britanică Global Arbitration Review, cea mai
prestigioasă selecție din acest domeniu de nișă.
Începând din anul 2008, lDDP s-a regăsit între firmele premiate anual în cadrul galelor Avocați de Top
realizate de Finmedia în domeniul arbitrajului comercial internațional. De asemenea, a fost desemnată firma
de avocatură a anului în domeniul arbitrajului comercial internațional de către The lawyer monthly și ACQ
Finance magazine.
lDDP cooperează cu societăți de avocatură internaționale de top în cadrul a trei dintre cele mai prestigioase
rețele internaționale de societăți de avocatură: l2B Aviation, legal Network international și Cicero league
of international lawyers.
lDDP colaborează cu Banca mondială pentru proiectul Doing Business din 2006 și până în prezent.
lDDP este recomandată ca firmă de avocatură locală de mai multe Ambasade, printre care Ambasada
Canadei, Ambasada Olandei, Ambasada Belgiei, Ambasada Statelor unite ale Americii și Ambasada marii
Britanii.

Arii de consultanţă acoperite:
lDDP acoperă toate domeniile necesare asigurării de servicii juridice în domeniul afacerilor desfășurate la
nivel național și internațional, atât în materie de consultanță cât și în materie de litigii, abordând astfel
domenii variate de drept cum ar fi: dreptul comercial român și internațional, dreptul societar – fuziuni și
achiziții, dreptul insolvenței, dreptul concurenței comerciale, drept civil și drepturi reale, drept public,
administrativ și constituțional, achiziții publice, concesiuni și parteneriate public-private, dreptul fiscal, drept
financiar și bancar, dreptul asigurărilor, dreptul transporturilor cu precădere dreptul aviației, dreptul
construcțiilor și urbanismului, dreptul energiei și al resurselor naturale, dreptul mediului, dreptul proprietății
intelectuale, protecția datelor, dreptul iT și al noilor tehnologii, dreptul muncii.
În activitatea firmei s-au evidenţiat cu o dezvoltare deosebită domeniile arbitrajului comercial internațional,
tranzacțiilor internaționale, dreptului fiscal şi dreptului aviației.
Clienţi importanţi
lDDP a acordat asistență juridică și a reprezentat, în probleme punctuale sau în mod regulat, numeroși
clienți societăți comerciale române sau străine, cu capital de stat sau aparținând unor investitori privați,
Guvernul României, ministere sau alte instituții publice române sau instituții publice străine ori societăți
deținute de acestea și ONG-uri.

86 I avocaȚi experȚi I Decembrie 2020

mPR PARTNERS | mARAVElA, POPESCu & ASOCiAȚii

Contact

Adresa:
Strada Barbu Delavrancea
nr. 6A, Corp C, Parter,
Sector 1, București - 011355
Persoana de contact:
Alina Popescu, Founding
Partner
Tel: +40 21 310 17 17
E-mail:
office@mprpartners.com
www.mprpartners.com

Anul înființării/
intrării în România
2013
Parteneri locali
5
• Gelu Maravela
• Alina Popescu
• Dana Rădulescu
• Alexandra Rîmbu
• Felix Tapai

Nr. avocați
25
inclusiv practicieni în
insolvență
și consultanți fiscali

Nr. de birouri în România 1

MPR Partners | Maravela, Popescu & Asociații este o societate de avocați recunoscută la nivel internațional,
distinsă cu numeroase premii (precum runner-up pentru Firma de avocatură a anului în Europa – The
lawyer European Awards 2018, Firma de avocatură a anului în Europa de Est și Balcani – The lawyer
European Awards 2018, Firma de avocatură a anului în România – The lawyer European Awards 2017).
Firma furnizează servicii complete și integrate de consultanță în domeniile juridic, taxe și proceduri de
insolvență atât pentru mediul privat, cât și pentru sectorul public. Clienții firmei (printre care mari companii
multinaționale, companii românești de prestigiu, investitori privați, autorități publice și companii de stat) au
apreciat calitatea serviciilor noastre de consultanță și abordarea flexibilă a mandatelor încredințate.
Firma este manageriată de parteneri cu reputație profesională care au fost implicați în unele dintre cele mai
complexe și importante tranzacții și proiecte care au fost inițiate sau finalizate în România în ultimii 20 de
ani. Gelu maravela și Alina Popescu, foști parteneri ai unei firme de avocatură de top din România, și-au
unit experiențele și capabilitățile profesionale pentru a pune bazele unei firme de avocați de prim rang care
să furnizeze consultanță de înaltă ținută profesională.
Echipa este formată din consultanți juridici și fiscali, practicieni în insolvență și experți contabili care
lucrează în cadrul biroului din București.
Clienţi importanţi
Printre clienții importanți activi în acest moment și recenți pe care avem dreptul să îi menționăm se numără:
Air France/Klm, Astra Rail industries (Greenbrier Group), Astra holding, B Braun Avitum, Eberspäecher,
interparking, J Christof E&P Services, ministerul Finanțelor Publice, Salomon, Teamnet.

Domenii de expertiză: Advertising & media , Aviation, Transportation & Shipping , Banking & Finance ,
Capital markets , Commercial & Contract law , Competition , Corporate law , Data Privacy , Employment ,
Energy & Natural Resources , Environment , insolvency (Restructuring and Bankruptcy) , intellectual
Property , iT & Telecommunications , litigation, Arbitration & ADR , mergers & Acquisitions/Privatizations
, Pharmaceuticals & healthcare , PPP & Public Procurement , Real Estate & Construction , Regulatory &
Compliance , Tax , White Collar Crime
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muȘAT & ASOCiAȚii
Contact

Adresa:
Bd. Aviatorilor nr. 43, Sector 1,
București, România

Persoane de contact:
Gheorghe Mușat
Managing Partner
Tel:021 202 59 00
general@musat.ro
Site: www.musat.ro

Anul înființării/
intrării în România

Parteneri locali
Gheorghe Mușat
Gheorghe Buta
Mona Mușat
Paul George Buta
Dan Minoiu
Monia Dobrescu
Mihai Popa
Iulian Popescu
Răzvan Stoicescu
Liviu Togan
Răzvan Graure
Cosmin Libotean
Angela (Mare) Porumb
Păuna Neculae
Nr. avocați

Nr. de birouri în România

1990
15

Gheorghe mușat a înființat Mușat & Asociații în anul 1990, atunci când democrația, dreptul la liberă exprimare,
economia de piață, formau agenda publică, însă nimeni nu cunoștea exact cum arată o societate guvernată de
aceste concepte. Având în portofoliu companii străine ce căutau oportunități de afaceri în țara noastră, am
devenit în scurt timp „prima opțiune” pentru servicii de asistență juridică acordate investitorilor în România.
Deja la sfârșitul anului 1990, printre clienții firmei se numărau companii precum Société Générale, RhônePoulenc (în prezent Sanofi), Ciments Français, Renault, Bouygues, AT&T, American international Group
(A.i.G.), Shell sau British Petroleum.
În 1995, când Guvernul României a deschis ușile pentru investitorii strategici, mușat & Asociații și-a extins
portofoliul de clienți străini, devenind partenerul acestora de încredere pe parcursul marilor privatizări. Acest
parteneriat s-a consolidat în timp, iar astăzi companiile străine reprezintă 80% din portofoliul firmei.
mușat & Asociații a devenit una dintre cele mai respectate case de avocatură din România. În prezent, mușat &
Asociații oferă asistență juridică în toate domeniile dreptului afacerilor: fuziuni și achiziții, privatizări, litigii și
arbitraj comercial, drept bancar și financiar, energie și resurse naturale, proprietate intelectuală și concurență,
dreptul societăților comerciale, tehnologia informației și comunicații, dreptul muncii, drept fiscal, piețe de capital,
imobiliare, dreptul mediului, parteneriate public-privat, sănătate și produse farmaceutice, insolvență și
reorganizări judiciare, transport maritim și aviație, asigurări.
Arii de consultanţă acoperite:
Fuziuni și achiziții / Privatizare, Drept Bancar și Financiar, Pieţe de Capital şi Valori mobiliare, Drept Societar și
Comercial, Energie și Resurse Naturale, infrastructură și PPP / Achiziții Publice, Drept imobiliar și al
Construcţiilor, Telecomunicații, iT şi media, Concurență și Antitrust, Sănătate și Domeniul Farmaceutic,
Proprietate intelectuală, Dreptul muncii și Beneficii ale Salariaţilor, Fiscalitate, Dreptul maritim, al Aviației și al
Transporturilor, Dreptul mediului, Restructurare și insolvență, Drept Penal, litigii și arbitraj

100
2

88 I avocaȚi experȚi I Decembrie 2020

Clienţi importanţi:
ENEl, ENGiE, ZTE, AmAZON.COm, lEONi GROuP, KAuFlAND ROmANiA, DAmEN, EmERSON, hili
VENTuRES, APPlE iNC, GOOGlE, FACEBOOK, ElBiT, CATERPillAR iNC., hARRiS
CORPORATiON, ABBOTT, DAimlER, ElECTROluX, EmERSON, ETC.

Proiecte semnificative:
• Una dintre cele mai mari bănci din Scoția, în legătura cu o facilitate de credit acordată unui important jucător
din industria extracției petroliere și a gazelor, pentru refinanțarea unui împrumut acordat anterior pentru
achiziția de acțiuni. Am fost implicați pe tot parcursul procesului de finanțare, în special în ceea ce privește
revizuirea din perspectiva legislației române a documentelor de finanțare, pregătirea contractelor de garanție
aferente încheiate de către garantul român afiliat și realizarea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru
opozabilitatea ipotecilor față de terți. Ni s-a solicitat, de asemenea, să emitem o opinie cu privire la capacitatea
garantului român de a încheia documentele de finanțare și posibilitatea executării silite a acestora.
• Un lider global în aparatura electrocasnică și aparatură de uz profesional, în legătură cu un mecanism de
cash pooling preconizat a fi implementat la nivelul grupului, inclusiv de filiala din România.
• Am oferit asistență juridică pentru un grup internațional de șantiere navale, în legătură cu achiziționarea celui
mai mare șantier navale din România cu peste 2.000 de angajați și o cifră de afaceri de peste 500 de milioane de
euro. mandatul prevedea caracteristici unice, implicând negocieri atât cu societatea de vânzare, cât și cu celălalt
acționar, o societate de stat românească.
• mușat & Asociații a oferit consultanță juridică către CIECH SA, lider pe piața produselor chimice din Polonia:
sodă calcinată (al doilea furnizor european cel mai mare), bicarbonat de sodiu, sare, poliester și rășini epoxidice,
produse din sticlă, precum și alte substanțe chimice, în ceea ce privește finanțarea și refinanțarea datoriei
grupului global printr-o varietate de mijloace financiare de la împrumuturi tipice ofertelor de valori mobiliare în
valoare de 1,5 miliarde PlN (aproximtiv 350 milioane EuR).
• Asistență și reprezentare pentru ENGIE ENERGY MANAGEMENT SCRL (subsidiara din Belgia a ENGiE,
care funcționează ca platformă de tranzacționare pe piața angro de energie), în legătură cu efectuarea unei
evaluări preliminare la nivel înalt a piețelor românești de energie electrică și gaze naturale; evaluarea diverselor
opțiuni disponibile pentru stabilirea prezenței locale în România în vederea desfășurării operațiunilor de
comercializare a gazului, precum și a principalelor implicații corporative și de reglementare implicate de fiecare
opțiune; evaluarea posibilității externalizării activităților autorizate în cadrul tranzacțiilor cu gaz, licență către
terți și constituirea unei filiale locale în România și cererea de licență de comercializare a gazului.
• mușat & Asociații reprezintă una dintre cele mai importante companii petrolifere din Europa Centrală și de Est
(cu activități în peste 12 țări), reprezentând KMG international NV și companiile sale afiliate (Rompetrol
Rafinare SA), în legătură cu datorii civile în valoare de 1,6 miliarde EuR reclamații comerciale în urma
investigației efectuate de autoritățile române (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) privind
condițiile procedurilor de privatizare ale uneia dintre cele mai importante companii deținute în prezent de KmG
Group international NV (Rompetrol SA, Petromidia SA, Vega SA etc.), preluarea de către aceste societăți a
debitelor de stat românești provenite din exploatarea petrolieră din libia, negocierile cu guvernul român privind
condițiile de rambursare a datoriilor istorice datorate de o parte a companiilor, etc și, prin urmare, angajarea
responsabilității civile a persoanelor juridice implicate în procedurile menționate mai sus.
Noutatea și importanța mandatului provin din suma impresionantă cerută de autoritățile române ca daune (peste
1,6 miliarde de euro), dar și din complexitatea ridicată a cazului din jurisprudența românească a chestiunii legale
implicate.

NESTOR NESTOR DiCulESCu KiNGSTON PETERSEN
Contact

Adresa: Str. Barbu Văcărescu nr.
201, Clădirea Globalworth Tower, Et.
18, Sector 2, București
Persoana de contact
•Ion Nestor
•Manuela Nestor
Tel: +40 21 201 12 00
E-mail: office@nndkp.ro
www.nndkp.ro
Anul înființării/
intrării în România

1990

Parteneri locali
26
(număr, nume persoane)
• Ion Nestor, Co-Managing Partner
• Manuela Nestor, Co-Managing
Partner
• Ana Diculescu-Sova, Senior
Partner
• Adriana Gaspar, Senior Partner
• Adina Chilim-Dumitriu
• Alina Radu
• Gabriela Cacerea
• Ruxandra Maria Bologa
• Emil Bivolaru
• Ioana Niculeasa
• Sorina Olaru
• Radu Damaschin
• Georgeta Dinu
• Roxana Ionescu
• Peggy Suica-Neagu
• Valentin Voinescu
• Marius Ezer
• Daniela Gramaticescu
• Valeriu Mina
• Oana Partenie
• Vlad Tanase
• Corina Dumitru
• Lavinia Ionita Rasmussen
• Razvan Vlad
• Eva Forika
• Ciprian Păun
Număr avocați

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen este promotor al avocaturii de afaceri în România de 30 de ani,
fiind recunoscută ca un pionier al pieței de profil locale. Cu birouri la Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara și
Braşov, NNDKP oferă servicii de avocatură și consultanță fiscală complete companiilor active în diverse
sectoare ale industriei. De-a lungul celor trei decenii de activitate, avocații NNDKP au oferit asistență
juridică și reprezentare în tranzacții și proiecte reper pentru evoluția comunității de afaceri din România,
inclusiv in domenii inovatoare, considerate încă de nișă și care au implicat atât companii internaționale, cât
și antreprenori locali.

Firma reprezintă România în unele dintre cele mai importante asociaţii profesionale la nivel internaţional –
lex mundi, World Services Group – şi este membru fondator al South East Europe legal Group (SEE
legal). NNDKP este clasată în mod constant pe primele poziții în toate ariile de practică de către Chambers
& Partners, legal500 și iFlR1000.
Domeniile în care ne concentrăm activitatea sunt (în ordine alfabetică):
Achiziții Publice și PPP , Asigurări și Pensii Private, Consultanță fiscală, Drept bancar și finanțări, Drept
societar / Fuziuni și achiziții, Dreptul concurenței și ajutor de stat, Dreptul mediului, Dreptul muncii,
Dreptul uniunii Europene, Energie și resurse naturale, Farmaceutice și sănătate, imigrare, imobiliare și
construcții, Jocuri de noroc, litigii și arbitraj, Piețe de capital, Proprietate intelectuală, Protecția
consumatorului, Protecția datelor, Publicitate, Telecomunicații și media

127

Nr. de birouri în România

4

NOERR
Noerr înseamnă excelență și gândire antreprenorială. Cu echipe compuse din personalități puternice, Noerr
găsește soluții la probleme complexe și provocatoare. uniţi prin valori comune, cei peste 500 de consultanți
au întotdeauna în vedere scopul comun: succesul clienților lor. De aceea, Noerr, ca firmă europeană de
avocatură de prim rang, este poziționată în mod optim şi pe plan internațional, cu birouri în unsprezece țări
și o rețea mondială de „best friends”. Noerr dezvoltă și oferă clienților soluții viabile în domeniile
financiar, fiscal și de management.

Contact

Str. General Constantin
Budisteanu nr. 28 C, sector 1
010775 Bucuresti / Romania
T +40 21 3125888
F +40 21 3125889
E-mail: info@noerr.com
www.noerr.com
Anul înfiinţării/intrării
în România

1998

Parteneri (număr şi persoane): 6
Număr birouri în România:

Domenii de expertiză:
Arii de expertiză: Antitrust & Competition, Automotive & New mobility, Banking & Finance, insurance &
Reinsurance, Corporate/mergers & Acquisitions, Commerce & Trade, Compliance & investigations,
Employment & Pensions, Data Privacy, iP, media, Digital Business, iT & Outsourcing, litigation,
Arbitration & ADR, Real Estate investments, Regulatory & Governmental Affairs, Restructuring &
insolvency, healthcare, Telecommunications, Tax & Financial Advice, State Aid, management Consulting

2

Număr birouri în străinătate: 15
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KPmG lEGAl - TONCESCu Si ASOCiATii SPRl

Contact
Adresa : Victoria Business Park
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71
Sector 1, Bucuresti
Persoana de contact: Laura
Toncescu
Tel: +40 742 280 069
E-mail: ltoncescu@kpmg.com
Persoana de contact:
Laura Toncescu
Managing Partner
email: ltoncescu@kpmg.ro
www.kpmglegal.ro
Anul infiinţării/intrării în România:
2013
Parteneri
Laura Toncescu,
Cristiana Fernbach,
Vlad Peligrad,
Nicoleta Mihai,
Sebastian Olteanu
Număr avocaţi

5

29

Număr birouri în străinătate:
Toncescu si Asociatii este parte din
reteaua KPMG Legal, cu birouri în
181 de tari
Domenii de expertiză:
Dreptul societăților comerciale,
Fuziuni și achiziții, Dreptul
concurenței, Litigii fiscale
și comerciale, Insolvență și
Restructurare, Drept bancar și al
asigurărilor, Piețe de capital și
finanțări, Achiziții publice, Drept
imobiliar (Real Estate), Dreptul
muncii, Dreptul proprietății
intelectuale, Protecția
consumatorilor, Protecția datelor cu
caracter personal, Industria
farmaceutică, Industria
telecomunicațiilor.
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Toncescu și Asociații SPARl – KPmG legal este o societate de avocatură membră a rețelei
internaționale KPmG Global legal Services (GlS).
Fiind parte a rețelei KPmG legal, avem acces la cunoștințele si experiența globala a birourilor noastre
internaționale, dar si la soluțiile tehnologice utilizate in întreaga lume
Clienții vin la KPmG legal pentru a primi asistență juridică de specialitate la cele mai înalte
standarde, dar și pentru a fi susținuți în inițiativele lor de business. Pentru că lucrăm în strânsă cooperare
cu echipa de Tax, Advisory și Audit, echipa noastră integrată furnizează soluții mixte și complexe, adaptate
nevoilor clienților. modelul nostru de servicii integrate include atât furnizarea de servicii juridice
”tradiționale”, precum și furnizarea de servicii juridice inovative care țin pasul cu progresul tehnologic.
Arii de consultanţă acoperite:
Principalele noastre arii de activitate sunt serviciile financiare, fuziunile și achizițiile și dreptul societar,
litigiile, dreptul muncii, tehnologie, proprietate intelectuala și protecția datelor. Avocații noștri sunt
specializați și în insolvență și restructurare, domeniul imobiliar și construcții, energie și resurse naturale,
achiziții publice și domeniul sănătății și farmaceutic.
Clienţi importanţi:
Banca Comercială Română (BCR), First Bank SA, Alpha Bank, Porsche Finance Group, Provident
Financial Romania iFN S.A., EOS Group Companies (Credit Funding Bl DAC; EOS KSi Romania; EOS
investments Gmbh), Zarea S.A., Cerealcom Dolj S.R.l., Rockwool Romania S.R.l., intrarom SA
Proiecte semnificative:
Domeniul: Servicii financiare
First Bank
Echipa KPmG legal a fost desemnată să implementeze, coordoneze și să supravegheze procesul de
fuziune dintre First Bank SA (fosta Piraeus Bank SA) și leumi Bank Romania SA.
Asistența noastră a inclus aspecte juridice precum discuții cu Banca Națională a României, revizuirea
documentației pentru dosarul de aprobare la BNR, consultanță juridică cu privire la aspecte specifice,
redactarea proiectului de fuziune, revizuirea deciziilor corporative, pregătirea dosarului de fuziune precum
și asistență în fața Băncii Naționale a României și a Registrului Comerțului.
Fuziunea a fost aprobată de Banca Națională a României, de instanță și de Registrul Comerțului și a
fost finalizată la 30.04.2020. Aceasta a fost singura fuziune aprobată în sistemul bancar în timpul pandemiei
COViD-19.
Getback Recovery SRL (Project Fox)
KPmG legal a furnizat asistență juridică pe parcursul vânzării de către Getback Recovery SRl a unui
portofoliu semnificativ și mix de creanțe, având o valoare nominală de aproximativ 1,5 miliarde RON, pe
baza unui mandat de vânzare acordat de către client, până la finalizarea cu succes al întregului proces. Am
asistat acest important jucător pe piața românească de recuperare a datoriilor pe parcursul întregului
proces, pentru a-și vinde portofoliile într-o structură internațională complexă.
Grupul Porsche Finance
KPmG legal oferă asistență juridică tuturor companiilor din grup cu privire la diverse activitățile
zilnice, precum și în legătură cu proiecte complexe implementate la nivelul grupului (care acoperă sectorul
bancar și de leasing, precum și activitatea de asigurare și brokeraj).
Banca Comerciala Romana
KPmG legal a furnizat în ultimii șapte ani pentru BCR un sumar legislativ privind actualizarile si
evolutiile legislative relevante (inclusiv proiectele legislative) la nivel national si european, cu frecventa
zilnica. Avocații KPmG legal oferă, de asemenea, o analiză a reglementărilor nou apărute, prioritizând
importanța și impactul acestora pentru sectorul bancar.
KPmG legal furnizează acest serviciu printr-un instrument Reg-Tech dezvoltat în colaborare cu echipa
KPmG Robotic Process Automation, oferind astfel o soluție inovatoare de monitorizare legislativa pentru
clienți.
Top 10 bank
KPmG legal a asistat una dintre primele 10 bănci din România cu privire la preluarea activității de
servicii de investiții pe piața de capital de la una dintre societățile din același grup constituită ca societate
de servicii de investiții financiare (SSiF). Proiectul a implicat transferul de clienți (peste 700 de clienți),
angajați, licențe și active aferente activității de investiții.
KPmG legal a asistat ambele companii implicate începând cu structurarea și planificarea tranzacției,
oferind informații și sfaturi cu privire la pașii de reglementare și cerințele de autorizare, deciziile
corporative și documentația relevantă, programul de autorizare, asistență cu privire la diverse subiecte
specifice (ex. precum contracte, semnătură electronică, aspect de dreptul muncii sau privind protecția
datelor, KYC, miFiD ii, arhivare, iP etc.), redactarea întregului pachet contractual în vederea realizării
tranzacției. Procesul presupune obținerea unor autorizații de la Banca Națională a României, Depozitarul
Central și Bursa de Valori București, precum și procesul de retragere a licenței societății cedente în fața
Autorității de Supraveghere Financiară.
Domeniul: M&A
Zarea S.A.
KPmG legal a asistat Zarea în efectuarea unei analize de tip due diligence juridic asupra unor mărci
de băuturi alcoolice recunoscute pe piața locala. ulterior analizei de due diligence, societatea noastră de

avocatura a avut un rol important, asistând clientul pe întregul parcurs al tranzacției, inclusiv in faza de
negociere a documentelor si termenilor acesteia pana la semnarea si finalizare.
Next IT Invest SRL
Am oferit asistență juridică societății Next iT invest SRl în procesul de achiziție printr-o operațiune de
majorare de capital social a unui pachet de părți sociale în societatea Docbook SRl, prima platformă
digitală de servicii medicale.
Fuziune Transfrontalieră: KPmG legal a asistat clientul la implementarea unei operațiuni de fuziune
prin care acesta a absorbit o societate pe acțiuni de naționalitate cehă. in urma implementării acestei
fuziuni transfrontaliere, societatea de drept roman absorbanta a luat forma unei societăți europene, fiind a
doua astfel de societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
(prima societate europeana fiind înregistrată tot de către echipa KPmG legal in cadrul altui proiect).
Domeniul: Litigii si restructurare
Cerealcom Dolj S.R.L.
KPmG legal a acordat asistență juridică și a reprezentant în fața instanțelor naționale unul dintre cei
mai mari producători agricoli și traderi de cereale din România în mai multe litigii împotriva a doi
transportatori feroviari majori în legătură cu daune-interese pentru neîndeplinirea obligațiilor
contractuale, precum și asistarea clientului în diverse litigii importante împotriva autorităților fiscale
române cu privire la diverse obligații fiscale.
CON-A S.R.L.
KPmG legal a oferit cu succes asistență juridică și a reprezentat în fața Curții internaționale de
Arbitraj din Viena una dintre cele mai importante companii de construcții din România într-un litigiu care a
rezultat din neîndeplinirea integrală a obligațiilor de plată de către un partener contractual. Totodată,
aceluiași client, KPmG legal i-a acordat asistență juridică în legătură cu o dispută apărută cu un alt
partener contractual - o mare companie farmaceutică din Germania, în legătură cu taxele și daunele pentru
lucrările de construcție la o instalație de producție a beneficiarului din România.
Intrarom S.A.
KPmG legal a acordat asistență juridică și a reprezentant în fața instanțelor naționale unuia dintre
principalii furnizori de echipamente de telecomunicații în diverse litigii comerciale demarate împotriva
furnizorilor săi de servicii pentru daune cauzate de neexecutarea obligației contractuale. De asemenea,
aceluiași client, KPmG legal i-a acordat asistență juridică într-un arbitraj în legătură cu o dispută apărută
împotriva unui fost contractant pentru pretenții cu privire la taxe pentru presupusa furnizare de servicii.
Domeniul: Tehnologie, proprietate intelectuala și protecția datelor
TOP 10 Bank
Am asistat una dintre cele mai importante bănci din România în implementarea unui proces de
contractare la distanță cu clienții. În cadrul acestui proiect, am realizat o evaluare a procesului de
contractare la distanță cu clienții, luând în considerare conformitatea cu reglementările aplicabile în
privința protecției datelor cu caracter personal, precum și cu cele aplicabile instituțiilor de credit în
contextul contractării la distanță. Proiectul a constat în implementarea unui proces complet digital de
deschidere a contului, fără a fi nevoie ca viitorii clienți să viziteze o sucursală fizică.
Constanta South Container Terminal SRL.
Am asistat Constanta South Container Terminal SRl, compania care operează cel mai mare terminal de
containere din zona mării Negre în legătură cu implementarea unei tehnologii de monitorizare a oboselii și
a distragerii atenției în timp real pentru angajații care utilizează autovehiculele companiei.
Serviciile juridice au constat în asistență în evaluarea tuturor aspectelor ce țin de protecția datelor cu
caracter personal, inclusiv asistență în efectuarea unei evaluări a interesului legitim, a unei evaluări a
impactului asupra protecției datelor și în evaluarea relației dintre client și furnizorul soluției, precum și
redactarea documentației aferente.
Volkswagen Financial Service.
Am asistat Volkswagen Financial Services, divizia de servicii financiare a producătorului de
autovehicule Volkswagen, în proiectul privind achiziția Voya Group, o companie care oferă servicii digitale
de gestionare a călătoriilor în scopuri de afaceri. În cadrul acestui proiect, am oferit asistență
transfrontalieră privind drepturile de proprietate intelectuală care au făcut obiectul tranzacției.
TOP 10 Bank
Am asistat una dintre cele mai importante bănci din România în ceea ce privește implementarea unei
soluții online de deschidere a depozitelor de către clienți, Asistența juridică a constat în două faze
principale, respectiv o fază preliminară, în care au fost analizate implicațiile detaliate ale proiectului dintro perspectivă juridică pentru a identifica aspectele cheie, și o fază de implementare a proiectului, în cadrul
căreia am oferit asistență în negocierea cadrului contractual, precum și în evaluarea aspectelor legate de
protecția datelor cu caracter personal.
Am asistat una dintre cele mai importante companii petroliere din România în aspecte privind protecția
datelor cu caracter personal, în scopul de a asigura conformitatea prelucrărilor de date efectuate la nivelul
companiei cu Regulamentului general privind protecția datelor - GDPR.
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ŢuCA ZBÂRCEA & ASOCiAŢii
Contact

Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8,
America House, Aripa de Vest, etaj
8, sector 1, cod 011141, Bucureşti,
România
Tel./Fax: 021 204 88 90 /
021 204 88 99
E-mail: office@tuca.ro
www.tuca.ro
Anul înființ\rii/
intr\rii în România

Nr. avocați
120 (numărul include avocaţii
asociaţi menţionaţi anterior)
Nr. de birouri în România

Nr. de birouri în str\in\tate

2005

2

1

Parteneri:
Florentin Ţuca, Avocat asociat coordonator
Gabriel Zbârcea, Avocat asociat coordonator
Ştefan Damian, Avocat asociat coordonator adjunct
Cornel Popa, Avocat asociat
Sorin Vlădescu, Avocat asociat
Răzvan Gheorghiu-Testa, Avocat asociat
Ciprian Dragomir, Avocat asociat
Robert Roşu, Avocat asociat
Ioana Hrisafi, Avocat asociat
Levana Zigmund, Avocat asociat
Raluca Vasilache, Avocat asociat
Oana Ureche, Avocat asociat
Dan Borbely, Avocat asociat
Şerban Pâslaru, Avocat asociat
Mihai Dudoiu, Avocat asociat

Ionuţ Şerban, Avocat asociat
Christina Vlădescu, Avocat asociat
Ioana Gelepu, Avocat asociat
Silvana Ivan, Avocat asociat
Irina Moinescu, Avocat asociat
Cătălin Băiculescu, Avocat asociat
Cristian Radu, Avocat asociat
Vlad Cercel, Avocat asociat
Dragoş Apostol, Avocat asociat
Gabriela Anton, Avocat asociat
Anca Pușcașu, Avocat asociat
Horia Ispas, Avocat asociat
Dan Cristea, Avocat asociat
Ciprian Timofte, Avocat asociat

Domenii de expertiză:
litigii şi arbitraje; drept societar şi comercial; fuziuni, achiziţii şi privatizări; energie şi resurse naturale;
parteneriat public-privat (PPP), proiecte de investiţii în infrastructură, concesiuni; drept imobiliar;drept bancar
şi financiar; pieţe de capital şi valori mobiliare; dreptul concurenţei; insolvenţă; comunicaţii electronice şi iT;
dreptul muncii; dreptul mediului şi avize de mediu; aspecte juridice privind sănătatea şi industria farmaceutică;
asigurări şi pensii private; proprietate intelectuală; fiscalitate; media şi publicitate; redactare de acte
normative; drept maritim şi transporturi; protecția datelor cu caracter personal.

SCA ZAmFiRESCu RACOȚi VASilE & PARTNERS
Contact

Str. Plantelor nr. 12, 023974 sector 2,
București
Persoana de contact:
Cosmin Vasile, avocat asociat
coordonator
Tel: +40 21 311 05 17 / 18
E-mail: office@zrvp.ro
Site: www.zrvp.ro
Anul înființării/
intrării în România

2006

Parteneri locali
13
• Călin-Andrei Zamfirescu, asociat
fondator
• Ioana Racoţi, asociat fondator
• Stan Tîrnoveanu, asociat fondator
• dr. Cosmin Vasile, asociat coordonator
• Anca Danilescu, asociat senior
• Elena Iacob, asociat
• Alina Tugearu, asociat
• Monica Strîmbei, asociat
• Cătălin Micu, asociat
• Andrei Dumitrescu, asociat
• Mihai Băjenaru, asociat
• prof.dr. Valerian Cioclei, of counsel
• Robert Oancea, of counsel
Nr. de avocați
Nr. de birouri în România

63
1
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Zamfirescu Racoți Vasile & Partners (ZRVP) este acreditată ca una dintre cele mai puternice societăți
de avocatură din România, oferind de peste 25 de ani servicii de asistență juridică în sfera litigiilor și
arbitrajului, a insolvenței precum și în domeniul avocaturii de business, dreptului penal și al consultanței
fiscale.
Experiența juridică a ZRVP acoperă 19 arii de practică principale:

• Drept Bancar & Finanțări
• litigii & Arbitraj
• Drept Societar & Comercial
• insolvență & Reorganizare
• Fuziuni, Achiziții & Privatizări
• Dreptul muncii
• Proprietate intelectuală
• Energie & Resurse Naturale
• Dreptul Concurenței
• Achiziții Publice
• Drept imobiliar
• Piețe de Capital
• Drept Fiscal & Consultanță Fiscală
• Dreptul Penal al Afacerilor
• Dreptul Familiei
• Dreptul Asigurărilor
• Protecția Datelor
• Drept medical
• Dreptul mediului

ZRVP oferă clienţilor săi servicii de consultanţă fiscală prin intermediul firmei de consultanţă fiscală
ZRVP Tax SRl, afiliată casei de avocatură.

iNDEX

AvoCAți

A
Abrașu Roxana

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

55

Andrei Alina

Biriş Goran

76

Anton Gabriela

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

25

Apostol Dragoş

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

70

Aungurenci Sorin

Biriş Goran

70

B
Bardicea Răzvan

Biriş Goran

15

Băiculescu Cătălin

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

81

Bedros Luiza

Noerr

15

Biban Sorin

Biriş Goran

76

Biriş Gabriel

Biriş Goran

76

Bivolaru Emil

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

39

Bojică Cristina-Beatrice

Cabinet de Avocat Gruia Dufaut

39

Bologa Ruxandra

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

Borbely Dan

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

Botea Raluca

Noerr

61

Buta Gheorghe

Muşat şi Asociaţii

40

Buta Paul George

Muşat şi Asociaţii

55

4
70

C
Cacerea Gabriela

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

Cârtițe Ioana

Biriș Goran

4
77

Cercel Vlad

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

Chilim-Dumitriu Adina

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

61, 81

Chitu (Boeru) Loredana

Dentons

25

4

Cobuz Bagnaru Alina Mioara

Cobuz şi Asociaţii

40

Constantinescu Andra

Zamfirescu Racoţi Vasile & Parners

41

Colţ Monica

Noerr

77

Cristea Dan

Țuca Zbârcea & Asociații

41

Csaki Tiberiu

Dentons

42

D
Damaschin Radu

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

42

Damcali Aurora

Leaua Damcali Deaconu Păunescu

42

Damian Ştefan

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

26

Dayes Simion

Dentons

26

Dăianu Cristina

Dentons

Diculescu-Şova Ana

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

43

5

Dinu Gabriela

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

55

Dinu Georgeta

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

15

Dobrescu Monia

Muşat şi Asociaţii

71

Dragomir Ciprian

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

Dudău Roxana

Noerr

71

Dudoiu Mihai

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

26

Dumitru Corina

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

22, 66

5

E
Enache Mădălin

Enache Pirtea şi Asociaţii

19

Ene Alexandru

Noerr

43

Ezer Marius

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

43
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iNDEX

AvoCAți

F
Fernbach Cristiana
Florea Crenguța

Toncescu și Asociații - KPMG Legal
Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners

66
72

Forika Eva
Fraţian Ana

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)
Biriş Goran

44
6

Gaspar Adriana I.
Gheorghiu-Testa Răzvan

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)
Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

6
72, 77

Goran Gelu
Gramaticescu Daniela

Biriş Goran
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

16
44

Graure Răzvan
Grigorescu Marius

Muşat şi Asociaţii
Leaua Damcali Deaconu Păunescu

78
44

Gruia Dufaut Dana
Guiman Roxana

Cabinet de Avocat Gruia Dufaut
PrivacyOne in alliance with Biriş Goran

62
66

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

45

Iacob Iuliana
Ionescu Roxana

Muşat şi Asociaţii
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

45
67

Ioniţă Rasmussen Lavinia
Iorgulescu Alexandru

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)
Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners

72
35

Ispas Horia
Ivan Silvana

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii
Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

6
27

Biriş Goran

78

Cabinet de Avocat Gruia Dufaut

73

Lazea Daniela
Libotean Cosmin

Biriş Goran
Muşat şi Asociaţii

73
45

Lupoi Magdalena

Noerr

27

Macașoi Andreea
Maravela Gelu

Zamfirescu Racoți Vasile & Partners
MPR Partners/Maravela, Popescu & Roman

35
7

Marin Simona
Matei Gheorghe

Dentons
Leaua Damcali Deaconu Păunescu

28
78

Menzer K. Jorg
Mihai Nicoleta

Noerr
Toncescu și Asociații - KPMG Legal

7
36

Mihu Raul
Mina Valeriu

Dentons
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

16
46

Minoiu Dan
Moinescu Irina

Muşat şi Asociaţii
Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

56
22

Moţatu Teodora
Munteanu-Jipescu Claudiu

Biriş Goran
Dentons

8
8

Muşat Gheorghe
Muşat Mona

Muşat şi Asociaţii
Muşat şi Asociaţii

8
9

G

H
Hrisafi Ioana

I

J
Jianu Ruxandra

K
Koletsis Teodora

L

M
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iNDEX

AvoCAți

N
Neculae Păuna

Muşat şi Asociaţii

Nestor Ion

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

46
9

Nestor Manuela M.

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

28

Niculeasa Ioana

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

73

Noșlăcan Radu

Zamfirescu Racoți Vasile & Partners

62

Nuşcă Mihai

Biriş Goran

46

O
Olaru Sorina

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

36

Olteanu Sebastian

Toncescu și Asociații - KPMG Legal

29

Oprea Simona

Zamfirescu Racoți Vasile & Partners

56

P
Papandopol Bogdan

Dentons

74

Partenie Oana

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

47

Păun Ciprian

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

Pâslaru Şerban

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

47
56, 63

Peligrad Vlad

Toncescu și Asociații - KPMG Legal

47

Pirtea Luciana - Simona

Enache Pirtea şi Asociaţii

19

Piticaș Oana

Noerr

Popa Cornel

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

20
9, 22, 48

Popa Gabriel

Noerr

29

Popa Mihai

Muşat şi Asociaţii

37

Popescu Alina

MPR Partners/Maravela, Popescu & Roman

17

Popescu Iulian

Muşat şi Asociaţii

10

Porumb Angela

Muşat şi Asociaţii

48

Puşcaşu Anca

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

48

R
Radu Alina

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

30

Rădulescu Dana

MPR Partners/Maravela, Popescu & Roman

30

Rîmbu Alexandra

MPR Partners/Maravela, Popescu & Roman

63
57

Roman Mircea-Cătălin

Noerr

Roşu Robert

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

49

Rusu Adrian

Enache Pirtea şi Asociaţii

20

Sandu Rusandra

Noerr

10

Signeanu Mariana

Biriş Goran

30
49

S

Simulescu Andreea N.

Leaua Damcali Deaconu Păunescu

Sorescu Iulian

Noerr Finance & Tax

79

Stoicescu Răzvan

Muşat şi Asociaţii

10

Şuică-Neagu Peggy

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

50

Şurariu Anda

Biriş Goran

50

Tace Alina

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

67

Tapai Felix

MPR Partners/Maravela, Popescu & Roman

79

Tănase Vlad

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

74

Ş

T
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iNDEX
Timofte Ciprian
Togan Liviu
Toncescu Laura

AvoCAți
Ţuca Zbârcea şi Asociaţii
Muşat şi Asociaţii
Toncescu și Asociații - KPMG Legal

68
20
31

Ţ
Ţuca Florentin

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

11, 50, 64

U
Ududec Dana

PrivacyOne in alliance with Biriș Goran

Ureche Oana

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

68
11, 74

V
Van de Waart Loredana
Vasilache Raluca
Vlad Răzvan
Vlădescu Sorin
Voinescu Valentin

Cabinet de Avocat Gruia Dufaut
Ţuca Zbârcea şi Asociaţii
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)
Ţuca Zbârcea şi Asociaţii
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

12
17
12
23
31

Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners
Ţuca Zbârcea şi Asociaţii
Biriş Goran
Ţuca Zbârcea şi Asociaţii
Dentons

51
13
51
51
13

Z
Zamfir Dragoș
Zbârcea Gabriel
Zegrean Anca
Zigmund Levana
Zizzi Perry V

iNDEX
Biriș|Goran
Cobuz și Asociații
Dentons
Enache Pirtea și Asociații

SoCiETăți DE AvoCATuRă
6, 8,15,16,30,46,50,51,70,73,76,77,78,83
40
5,8,13,16,25,26,28,42,74,84
19,20,85

Gruia Dufaut Cabinet de avocat

12,39,62,73,85

Leaua Damcali Deaconu Paunescu - LDDP

42,44,49,78,86

MPR Partners | Maravela, Popescu & Partners
Mușat și Asociații
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen
Noerr
PrivacyON in alliance with Biriș Goran
Toncescu și Asociații - KPMG Legal
Țuca Zbârcea și Asociații
Zamfirescu Racoți Vasile și Asociații
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7,17,30,63,79,87
8,9,10,20,37,40,45,46,48,55,56,71,78,88
4,5,6,9,12,15,28,29,30,31,36,39,42,43,44,45,46,47,50,55,67,72,73,74,89
7,10,15,20,27,29,43,57,61,71,77,79,89
66,68
29,31,36,47,66,90
6,9,11,13,17,22,23,25,26,27,41,45,48,49,50,51,56,61,63,64,66,68,70,72,74,77,81,92
35,41,51,56,62,72, 92

