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C

el de al doilea an în care coronavirusul a

din ce în ce mai complex și foarte important

continuat să ne pună în pericol viețile și

pentru orice companie, pentru orice

să perturbe grav bunul mers al

antreprenor care a încercat să se adapteze

economiei, al societății în general, a fost un an

rapid noilor cerințe și schimbări pentru a

dificil, cu multe necunoscute, cu provocări, cu

supraviețui acestei crize.

suișuri și coborâșuri. Important este că toată
omenirea sa mobilizat și sa luptat pentru a
învinge, pentru a ieși cu bine, pentru a câștiga
această luptă cu pandemia. Și se pare că 2022
ne va aduce intrarea în normalitate.

Un efect pozitiv al trecerii noastre prin această
criză pandemică a fost accelerarea digitalizării
în foarte multe sectoare de activitate, datorită
restricțiilor privind apropierea fizică și
obligativitîții relaționării de la distanță.

Și noi neam mobilizat și, în ciuda variilor

Digitalizarea va fi din ce în ce mai prezentă

probleme, am reușit să finalizăm cea de a Xa

și în avocatura de business, cu precădere în

ediție a indexului anual AVOCAȚI EXPERȚI,

activitatea de compliance, dar nu numai.

un Who's Who al avocaților de business din

Spațiul virtual va fi din ce în ce mai folosit în

România. Ca și celelalte ediții, structurate pe

interacțiunea avocatclient, mai ales în

principalele arii de expertiză din domeniul

condițiile muncii remote, telemunca fiind

serviciilor judiciare, vă prezentăm profiluri de

recomandată în continuare. Consultațiile,

profesioniști ai firmelor de avocatură de

întâlnirile și interacțiunile online sau dovedit

business din România, avocați și consultanți

benefice în eficientizarea relațiilor atât pentru

care au excelat în zona lor de competență.

client, cât și pentru avocat. Totuși,

Anul 2021, deși sub semnul pandemiei, a fost
un an bun pentru majoritatea firmelor de
avocatură, care au trebuit să se adapteze rapid
noilor cerințe și săși reprioritizeze activitățile.

interacțiunea și comunicarea directă va
continua să domine serviciul avocațial iar
componenta work from home e posibil să fie
destul de redusă postpandemie.

Cererea de servicii juridice a crescut ca urmare

Sfârșitul anului 2021 a adus multe proiecte

a apariției de numeroase, complexe și uneori

în multe arii de practică, energie, imobiliare,

discutabile reglementări, ordonanțe, hotărâri,

tranzacții, farma, dreptul muncii etc., ceea ce

necesare în combaterea efectelor pandeniei

face ca anul 2022 să aibă destule premise

asupra vieții socialeconomice. Rolul avocatului

pentru rezultate foarte bune în avocatura

de business și al consultantului juridic a devenit

de business.
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Firmele de avocatură și-au regândit
strategiile de dezvoltare

După un 2020 marcat de o criză sanitară profundă cu consecințe asupra tuturor jucătorilor
din mediul economic care au fost obligați sa se recalibreze spre o nouă direcție de creștere,
anul 2021 s-a dovedit a fi un an de regândire, de recuperare și repoziționare.

această criză sanitară prelungită, care a
afectat întreaga lume, a produs efecte ce
au avut un impact semnificativ și asupra
activității din sectorul avocaturii de
business, efecte care se vor resimți pe
termen lung. pentru a face față acestor
schimbări, firmele de avocatură și-au
regândit strategiile de dezvoltare în funcție
de schimbările apărute în nevoile și
așteptările clienților. astfel că, după o
perioadă pandemică complicată, în care
economia a regresat, în care oamenii s-au
distanțat și au fost nevoiți să lucreze
perioade întregi 100% de acasă, fără a fi
prezenți la birou cum o făceau înainte, când
proiectele nu au mai semănat cu cele de
dinaintea crizei sanitare, acum se vorbește
despre o revenire graduală la normalitate.
Firmele de avocatură sunt optimiste și
susțin că 2021 a venit cu o creștere a
activității în aproape toate ariile de
practică. Dacă în 2020 s-au înregistrat
unele încetiniri în zona tranzacțională sau
în zona de litigii, în decursul anului 2021
activitatea și-a revenit iar lucrurile au
reintrat în matca obișnuită. De asemenea,
a crescut semnificativ cererea și pe
asistența de zi cu zi din partea multor
clienți ce activează în diferite industrii, de
la energie, tehnologie, auto, servicii
financiar-bancare, la bunuri de larg
consum, infrastructură, imobiliare etc., fie
că este vorba de drept comercial, dreptul
muncii sau de reglementare și
conformitate. Se anunță, ca arii de practică
de interes pe termen mediu și lung, unele
activități care se pare că vor crește
exponențial în viitor, cum ar fi: domeniul
tehnologiei cu toate ramurile conexe
acesteia, de la software developement,
data centers, la telecoms; domeniul privind
dreptul mediului, domeniul energiei
regenerabile, inclusiv waste management,
ca și unele arii aparținând unor anumite
piețe ce suferă transformări esențiale, cum
ar fi cea a asigurărilor. există o creștere pe

partea tranzacțională, ca și pe ariile
tradiționale de M&a și banking, dar și în
activitatea din celelalte arii de practică.
avocații de business se așteaptă în anul
2022, la un reviriment al activității
economice în general, la o creștere
accelerată, ca urmare a scăderilor resimțite
în perioada de criză și datorită noilor
stimuli financiari, care va aduce și o
creștere corespunzătoare a nevoii de
servicii de asistență juridică. principalele
provocări în România vor fi cele legate de
presiunile pe costuri, inflaționiste și cele
legate de lipsa forței de muncă.
NIVEl RECORd PE PIAȚA dE fuzIuNI
șI ACHIzIȚII

piața de fuziuni și achiziții (mergers and
acquisitions - M&a) din România a atins un
nivel record în 2021 în ceea ce privește
numărul de tranzacții, 137, potrivit unei
analize efectuate de Deloitte România.
Valoarea totală estimată a pieței, atât
pentru tranzacțiile cu valori comunicate,
cât și pentru cele cu valori nedivulgate, a
ajuns la aproximativ 4-4,4 miliarde de
euro, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu
valori comunicate s-a ridicat la 2,3 miliarde
de euro. pentru comparație, valoarea de
piață a tranzacțiilor în 2020 a fost de 3,94,1 miliarde de euro și, respectiv, 2,5
miliarde de euro.
conform analizei Deloitte România, cele
mai active sectoare în funcție de volumul
tranzacțiilor au fost imobiliarele (inclusiv
construcțiile), tehnologia, energia și
industria. Împreună, acestea au generat 76
de tranzacții. Din punctul de vedere al
valorii tranzacțiilor, cel mai activ sector a
fost cel imobiliar, urmat de energie și retail
și distribuție.
„pandemia a catalizat activitatea de
fuziuni și achiziții în toate aspectele sale,
ceea ce, pe de o parte, a remodelat atât
businessurile tradiționale, dar și non-

tradiționale, iar, de pe altă parte, a generat
un val de stimulente macroeconomice,
care favorizează activitatea M&a.
activitatea globală de M&a a atins niveluri
record în 2021. În România, 2021 și 2020
au fost ani foarte buni pentru piața de
fuziuni și achiziții. analiza noastră
sugerează că dinamica pozitivă se va
menține, așadar anticipăm o activitate fără
precedent în următorii ani”, spus iulia
bratu, Director, corporate Finance,
Deloitte România.
„În 2021, interesul businessurilor locale
pentru listarea la bursă și pentru atragerea
de finanțare prin intermediul bursei a fost
semnificativ mai mare comparativ cu anii
anteriori. Merită menționat și că numărul
de tranzacții cu valori de peste 5 milioane
de euro în care au fost implicate firme de
capital privat de partea vânzătorului sau a
cumpărătorului a crescut în ultimul an și a
ajuns la 24. un alt aspect notabil este că
firmele locale de capital privat și-au
majorat investițiile în 2021, ceea ce indică
maturizarea pieței locale de profil. având
în vedere modul în care a evoluat 2021
față de anii trecuți, dezvoltarea pieței
regionale și globale de M&a în 2021 și
tranzacțiile aflate în faze incipiente în acest
moment, 2022 va fi un an promițător din
perspectiva fuziunilor și achizițiilor. cred că
România va rămâne o destinație
atrăgătoare pentru investitori,” a declarat
Radu Dumitrescu, partener coordonator
consultanță Financiară, Deloitte România.
Deloitte România ne prezintă și care au
fost cele mai mari tranzacții din 2021:
1. Romgaz, al cărui acționar majoritar este
statul roman, a ajuns la un acord pentru
a achiziționa o participație de 50% în
Neptun Deep, proiectul offshore de
gaze naturale din Marea Neagră, de la
exxonMobil din Sua, pentru o valoare
comunicată de 920 de milioane de euro,
iar finalizarea tranzacției este așteptată
in primul trimestru din 2022;
avocaȚi experȚi I Decembrie 2021 I
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2. Novalpina capital, cu sediul la londra, a
achiziționat Maxbet România, pentru o
valoare estimată de 250 de milioane de
euro;
3. preluarea de către Glovo a operațiunilor
Delivery Hero din regiunea balcanilor,
pentru o valoare comunicată de 170 de
milioane de euro;
4. fondul maghiar de capital privat
adventum a cumpărat Hermes business
campus de la atenor, printr-o tranzacție
estimată la 150 de milioane de euro;
5. preluarea de către Hidroelectrica a
crucea Wind Farm și a Steag energie
pentru o valoare comunicată de 130 de
milioane de euro.
PRACtICA dE REAl EStAtE A fOSt
uNA fOARtE INtENSă

având în vedere contextul pandemic, și în
ciuda restricțiilor și a lipsei de
predictibilitate asupra evoluției situației
sanitare, activitatea practicii de Real estate
a fost foarte intensă, ceea ce a făcut ca
volumul de muncă al avocaților să fie la un
nivel peste așteptări, cea mai mare parte a
proiectelor fiind compusă din proiecte
clasice de achiziții, dezvoltare sau
închirieri, evoluția industriei de Real estate
este una pozitivă, iar odată cu dispariția
efectelor ale pandemiei, va veni o
redresare și o dezghețare a proiectelor
care erau în așteptare. pe finalul anului
2020 și pe tot parcursul anului 2021,
proiectele industriale și logistice au
continuat într-un ritm susținut atât pe
segmentul de dezvoltare-operare, cât și în
cadrul unor tranzacții M&a. Sectorul
rezidențial ramâne în egală măsură în
interesul investitorilor, dar si al populației,
continuând trendul ascendent din ultimii
ani. De asemenea, există un interes
important pentru dezvoltarea de proiecte
de energie regenerabilă (solară si eoliană),
ținând cont de necesitatea de tranziție
catre o economie nepoluantă. afacerile
”verzi” sunt cele mai căutate iar clienții se
concentrează, în prezent, pe proiecte de
energie verde, parcuri fotovoltaice și
logistice si industrial, inclusiv rezidențial,
office si retail.
În ceea ce privește sursele de finanțare,
avocații văd în piață faptul că există în
prezent un disponibil ridicat de lichidități,
pe fondul unui apetit ridicat al băncilor în
finanțarea sau refinanțarea proiectelor
imobiliare. avocații sunt de părere că
băncile oferă conditii de creditare
avantajoase pentru proiecte diverse, încât
investitorii apelează în mare măsură la
această modalitate. Fondurile europene și
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cele care urmează să fie acordate prin alte
instrumente guvernamentale suscită, de
asemenea, un interes crescut. În 2021,
susțin avocații, finantarea pe segmentul de
real estate a ajuns să fie la cele mai înalte
cote de la criza din 2008.
Redacția revistei „Avocați experți”
a adresat caselor de avocatură
trei întrebări ale căror răspunsuri
sunt reflectate mai jos.

Anul 2020 a început bine, dar situația
s-a schimbat dramatic odată cu
izbucnirea crizei sanitare, criză care
s-a prelungit și în anul 2021. Cum au
afectat măsurile luate anti Covid 19,
ca și starea de urgență/ alertă,
activitatea, planul și strategia de
business ale firmei?

Gabriel Biriș, Partener Biris Goran SPARl
„Măsurile luate pentru limitarea
transmiterii covid au avut implicaţii
multiple inclusiv pentru avocatura de
business. În primul rând, „ work from
home” a adus schimbări, nu neapărat
pozitive, în relaţiile de colaborare atât între
membrii echipelor de avocaţi, cât şi în
comunicarea cu clienţii,
colaborare/comunicare care s-a mutat în
online. aplicaţiile de genul zoom, teams
etc au ajutat, dar nu au putut compensa
interacţiunea directă, de foarte multe ori
foarte importantă. În al doilea rând,
măsurile au implicat costuri suplimentare,

Gabriel Biriș, Partener Biris Goran SPARl

atât în ceea ce priveşte „lost productivity”,
cât şi costurile suplimentare cu tehnologia,
cu materialele de protecţie (măşti,
dezinfectanţi, panouri separatoare etc), iar
asta în contextul în care unele proiecte au
fost suspendate sau chiar anulate de către
clienţi, ceea ce evident că a generat şi o
reducere a veniturilor.
În plus, relaţia cu autorităţile a devenit
mult mai dificilă în primele luni, mai ales în
contextul în care multe instituţii încă nu
acceptau corespondenţa pe email (în
2020!). pozitiv este însă faptul că măsurile
anti-covid au obligat multe din instituţiile
statului la modernizare, de fapt la
ajungerea la o normalitate cât de cât
acceptabilă în acest sens, iar întârzierile
semnificative din prima parte a pandemiei
au început să se reducă. Sunt şi chestiuni
frustrante pentru profesie, în special
rezultate din impunerea de către unele
instanțe a unei limitări stricte a timpului
alocat avocatului pledant în susţinerea
cauzelor...”

Alina Cobuz Bagnaru, Partener fondator
SCPA Cobuz si Asociații
„Telemunca a dovedit în multe sectoare că
oamenii îşi pot desfăşura activitatea şi de
la distanţă, nemaifiind prezenţa lor fizică o
necesitate, putem vorbi şi de o relaxare în
privinţa unui orar fix, iar din altă
perspectivă angajatorii au descoperit noi
metode de eficiență a activităţii. În alte
sectoare cum este şi justiţia, prezenţa fizică
fiind necesară, lucrurile au funcţionat mai

Alina Cobuz Bagnaru,
Partener fondator SCPA Cobuz si Asociații
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greu şi cu aspecte care au condus la
tergiversarea procedurii. prin urmare,
câştigă teren arbitrajul care se poate
derula în mediul online foarte bine, inclusiv
prin audierea martorilor şi administrarea
expertizei/expertizelor în acest mod.”
Octavian POPESCu,
Partner POPESCu & ASOCIAȚII
„litigiile şi arbitrajele, alături de insolvențe
au fost afectate doar în perioada stării de
urgenţă când a fost suspendată activitatea
instanțelor, iar în ceea ce priveşte fuziunile
şi achizițiile se poate spune că acestea şiau încetinit ritmul în această perioadă, din
cauza lipsei de predictibilitate şi a
incertitudinii pe care situația a provocat-o,
fără însă a se suspenda. aria dreptului
penal a afacerilor a fost permanent
caracterizată de dinamism motiv pentru
care, faţă de natura domeniului, nu au
existat inflexiuni semnificative în acea
perioadă; se poate spune chiar că au
existat modificări în sensul creşterii
volumului şi a diversităţii dosarelor nou
gestionate, pe fondul intensificării
solicitărilor din partea clienţilor, ca urmare
a riscurilor nou apărute pentru companii.
În ansamblu însă după reducerea turaţiei
din 2020, un reviriment semnificativ s-a
văzut începând cu 2021, când activitatea a
accelerat chiar peste ritmul normal, mai
ales pentru practicile de litigii, fuziuni şi
achiziţii, energie şi resurse naturale, drept
bancar şi financiar, dreptul mediului,
restructurări şi insolvențe, dar şi dreptul

imobiliar şi al construcţiilor.
Dincolo de toate provocările, planurile pe
termen lung şi obiective anuale, la popescu
& asociaţii am păstrat în toată această
perioadă şi vom păstra în continuare
intactă calitatea serviciilor juridice cu care
clienţii noştri sunt obişnuiţi dintotdeauna;
e adevărat că în această perioadă am
scurtat timpul de răspuns la solicitările
clienţilor, asigurându-ne ca asistenţa
noastră este succintă, dar completă în
acelaşi timp şi mai ales, utilă nevoilor
momentului.
Strategia şi abordarea noastră, ca firmă, în
ceea ce priveşte interesul clienţilor şi al
partenerilor noştri nu s-a schimbat. Ne
dorim să fim şi să rămânem prima alegere
a companiilor care îşi derulează activităţile
atât în România, cât şi în străinătate, dar şi
a corporaţiilor active în diverse domenii
care caută acel consultant strategic pe
termen lung, a cărui experienţa să aducă
valoare mandatelor şi să contribuie la
soluţionarea cu succes a dosarelor de
instanţă.
e important de menţionat că pe parcursul
întregii perioade, noi am păstrat
continuitatea activităţii şi acelaşi nivel al
încărcăturii, fiind operaţionali 100%: de la
asistența pro bono pe care am oferit-o
mediului de afaceri local și regional pentru
a răspunde la întrebările companiilor aflate
în dificultate, până la disponibilitate 24/7 în
fata solicitărilor clienţilor noi şi tradiţionali,
pe care i-am ajutat să depăşească perioada
de criză, prin suport constant şi asistenta de
specialitate, mare parte din activitate
desfăşurându-se la birou.
consolidarea noastră, ca şi societate de
avocatură, pe parcursul anului 2021, ne-a
demonstrat că direcţia în care mergem
este una bună, că deciziile pe care le-am
implementat de-a lungul celor 12 luni, dar
şi în 2020, sunt potrivite şi reprezintă
elemente cheie atât în dezvoltarea noastră
ca şi brand, dar şi a business-urilor şi
reputaţiei clienţilor noştri, pe care îi
preţuim pentru încrederea cu care ne
investesc în fiecare zi.”
Ce provocări profesionale v-au adus
schimbările şi modificările legislative
făcute ca urmare a pandemiei?
Ce spețe noi au apărut și ce domenii
au crescut ca pondere?

Octavian POPESCu,
Partner POPESCu & ASOCIAȚII

Gabriel Biriș, Partener Biris Goran SPARl
„Orice legislaţie vine cu eforturi
suplimentare de înţelegere şi
implementare, iar avalanşa de OuG, HGuri, ordine de miniştri pornite după
declanşarea pandemiei, mai ales că unele

din acestea (evident, implementate fără
prea multe consultări sau analize) au
trebuit corectate, modificate sau adăugite
la scurt timp după adoptare, au pus
presiune atât pe noi, avocaţii, cât şi – mai
ales, pe clienţii noştri. Spete noi au apărut
în special pe dreptul muncii, măsurile
luate afectând semnificativ această
piaţă.”

Alina Cobuz Bagnaru, Partener fondator
SCPA Cobuz si Asociații
„aş spune că domeniul medical a început
să devină un domeniu important, achiziţiile
publice în domeniul medical au fost destul
de frecvente şi aici legislaţia a suferit
modificări pe parcursul pandemiei.
utilizarea inteligenţei artificiale în
domeniul justiţiei este iarăşi o provocare,
putem vorbi de criminalitatea cibernetică,
şi un alt domeniu care a căpătat amploare
aş spune că este domeniul construcţiilor şi
al proiectelor de infrastructură.”
Octavian POPESCu,
Partner POPESCu & ASOCIAȚII
„pe tot parcursul stării de urgență ne-au
ținut ocupați solicitări numeroase în zona
de dreptul muncii, solicitări ce au vizat
activitatea remote, telemunca/munca la
distanță și acordarea șomajului tehnic,
aspecte juridice privind confidențialitatea
datelor companiilor în lipsa desfășurării
activității la birou, protecția datelor în
contextul adoptării în data de 19 martie
2020 de către comitetul european pentru
protecția Datelor a Declarației privind
prelucrarea datelor cu caracter personal în
contextul pandemiei cOViD-19 și au
început să se intensifice și dosarele penale
deschise ca urmare a achizițiilor efectuate
în perioada în cauză.
De asemenea, am primit numeroase cereri
de la clienți privind schimbările legislative
şi aplicabilitatea acestora în activitatea de
zi cu zi, venind în sprijinul lor cu informații
utile în diverse arii pentru a diminua cât
mai mult cu putință riscurile şi a contribui
la buna desfășurare a operațiunilor
companiilor partenere.
Sectorul bancar a necesitat asistentă cu
privire la întreaga documentație necesară
în legătură cu suspendarea obligațiilor de
plată pentru contractele de credit şi de
leasing, în urma intrării în vigoare a
normelor OuG 37/2020. S-au intensificat
solicitările privind modalitatea de obținere
a certificatelor de situație de urgenţă
pentru companiile aflate în dificultate/al
căror sector de activitate a fost direct
afectat de pandemie precum turism,
HOReca, media sau construcții, ca urmare
avocaȚi experȚi I Decembrie 2021 I
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cover
a incertitudinii actuale şi care va plana
până la sfârșitul anului, având în vedere
închiderea spațiilor publice şi anularea
călătoriilor/concediilor.
am asistat clienții – deopotrivă societăți ale
căror acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa
reglementată, cât și pe piața aeRO – în
identificarea unor soluții optime pentru
îndeplinirea obligației de a organiza și
desfășura adunările generale ale
acționarilor în limitele unui cadru legislativ
neofertant, ținând cont de imperativele
stării de urgență și de măsurile generale de
prevenire a răspândirii cOViD-19, precum și
cu respectarea drepturilor acționarilor. am
păstrat în permanenţă legătura cu clienţii
noştri pe care i-am informat constant cu
privire la modificările legislative şi soluţii
posibile pentru business, fără să neglijăm
activitatea de zi cu zi, am realocat şi
rearanjat echipele astfel încât să ne
concentrăm eforturile şi să livrăm soluţii
utile şi la timp în ariile hot ale momentului
şi ne-am canalizat resursele către
domeniile/sectoarele/ariile aflate în mare
dificultate în perioada lockdown-ului, dar şi
după ridicarea acestuia.
avocaţii au făcut un pas înainte şi au
devenit mai proactivi decât erau în trecut,
gândind şi fiind cu un pas înaintea nevoilor
clienţilor şi venind cu soluţii la problemele
care ar putea apărea pe fondul crizei
actuale, fapt ce va fi necesar şi în perioada
următoare pentru fiecare firmă de
avocatură, pentru a-şi păstra actualul
portofoliu de clienţi.”

Gabriel zBÂRCEA, Managing Partner
al Țuca zbârcea & Asociații
„Dincolo de provocările profesionale,
această perioadă a însemnat în primul rând
o mare provocare la nivel personal, pentru
a ne adapta unui stil de viață complet nou,
păstrându-ne echilibrul, optimismul,
sănătatea mintală. la nivel de business,
scopul nostru a fost și este să fim aproape
de clienți, sprijinindu-i pe mai departe,
anticipându-le nevoile, dar aproape și de
echipa noastră. au crescut foarte mult arii
precum litigiile și arbitrajele, asistența
acordată pe diverse probleme de dreptul
muncii, protecția datelor cu caracter
personal, concurență. am avut însă și
foarte multe proiecte din zona bancară –
finanțări, restructurări, precum și fuziuni și
achiziții în domeniile iT&c, farma și servicii
medicale, FMcG, auto și transporturi,
energie, imobiliar și logistică etc. proiecte
interesante și complexe au existat și în
domeniul fiscal.
În general, așa cum se știe, economia și
dreptul sunt interconectate, cu alte cuvinte
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tehnologia, fără sisteme informatice
performante şi sigure pur şi simplu nu
exişti în avocatura de business. Nu cred
însă că digitalizarea poate înlocui
interacţiunea umană, atât în cadrul
echipei de avocaţi, cât şi între clienţi şi
avocaţi.”

Alina Cobuz Bagnaru, Partener fondator
SCPA Cobuz si Asociații
„progresul şi evoluţia unei societăţi
înseamnă şi schimbarea metodelor de lucru,
inclusiv în domeniul avocaturii de business:
respectiv, de la maşina de scris, computer,
tabletă, mediul online, toate acestea fiind
elemente care eficientizează activităţile de
business, şi de care trebuie să ţinem seama
în activitatea actuală cotidiană.
cu alte cuvinte din punctul meu de vedere
acesta este un “must have” pentru
supravieţuire afacerii.”

Gabriel zBÂRCEA, Managing Partner
al Țuca zbârcea & Asociații

evoluția avocaturii depinde de contextul
socio-economic. eu sunt un optimist din
fire și cred că vom găsi resursele necesare
de a ne reinventa, de a ieși mai puternici
din aceste încercări, mai conectați unii cu
alții, recunoscători pentru ce avem. cu
toate acestea, nu pot să nu remarc faptul
că traversăm o pandemie și o criză sanitară
de neimaginat în urmă cu doar câțiva ani.
Ne confruntăm cu o criză energetică
importantă, cu prețuri la energie aflate la
cel mai ridicat nivel din ultimii ani în
europa și costuri galopante, scumpiri în
lanț și inflație ridicată în multe țări
europene. Nu mai vorbesc de criza
lanțurilor de aprovizionare, prima de o
asemenea magnitudine și care afectează
serios capacitatea economiilor europene
de redresare.
Din aceste motive, cred că prioritățile
României ar trebui să fie, în primul rând,
rezolvarea crizei sanitare. În al doilea rând,
asigurarea securității energetice a României
prin demararea exploatării gazelor naturale
din Marea Neagră, realizarea proiectului
Nuclear electrica – NuScale power și, nu în
ultimul rând, sprijinirea companiilor
românești și în special a celor din domeniul
agro-alimentar și horeca.”
Este digitalizarea o variantă viabilă
pentru avocatură de business?

Gabriel Biriș, Partener Biris Goran SPARl
„Digitalizarea este “fact of life”, inclusiv
pentru piaţa avocaturii. Fără a fi în pas cu

Octavian POPESCu,
Partner POPESCu & ASOCIAȚII
„Digitalizarea a trecut în această perioadă
de la “cool to have” la un “must have”. O
bună perioadă de timp s-a vorbit despre
digitalizarea afacerilor, dar recenta criză
generată de covid-19 a forţat companiile
să ia decizii care au fost amânate, sub
pretextul că va veni momentul potrivit
pentru implementare. acesta este
momentul în care digitalizarea își arată
adevăratul pontențial şi chiar dacă nu îşi
doresc, liderii şi managerii companiilor au
acceptat ori vor accepta în viitorul cât de
apropiat că business-urile pot funcționa și
altfel, chiar şi pentru domeniul avocaturii.
la fel ca şi în 2020 şi 2021, partea de
tehnologizare şi informatizare a
societăţilor de avocatură va rămâne în
prima linie şi în perioada imediat
următoare (pentru companiile care încă
nu au făcut modificări în această privinţă,
dar şi pentru acelea care îşi doresc şi simt
nevoie de şi mai multă digitalizare, în baza
cerinţelor pieţei). În ciuda faptului că
fiecare societate a fost şi este conştientă
de importanţa unei infrastructuri iT
moderne şi fiecare a avut infrastructura de
bază, pandemia de covid-19 a demonstrat
că este nevoie de mult mai mult decât
atât, iar sistemele integrate care au permis
cu uşurinţă derularea unei activităţi
remote, şi-au dovedit deopotrivă utilitatea
şi eficiența. În acelaşi timp, toate acestea
au generat provocări fără precedent în
gestionarea datelor cu caracter personal,
securizarea convorbirilor şi a
documentelor, secretul profesional şi
economic etc.”
Georgeta Clinca





comeRcial
coRPoRativ
Fuziuni
Şi achiziţii

comercial corporativ  Fuziuni Şi acHiziŢii

În 2022 provocarea pentru companii
va Fi de a dobândi agilitate

Dana gRuia DuFaut,
avocat fondator,
cabinet de avocat gRuia DuFaut

Dacă anul 2021 a venit cu
multe provocări pentru
companii, care au fost nevoite
să țină pasul nu doar cu
avansul tehnologic, ci și să
gasească resursele pentru a
depăși diversele crize ale
momentului – criza sanitară,
cea determinată de
schimbările climatice, criza
energetică sau criza
economică – anul ce vine se
anunță la fel de bulversant.
la aproape doi ani de la
declanșarea pandemiei de
covid-19, complexitatea
provocărilor economicolegislative și sociale continuă
să producă transformări
semnificative în companii,
care sunt în situația de a-și
regândi nu doar planurile de
afaceri, ci și modul în care
comunică cu proprii angajați,
cu furnizorii și/sau clienții.
iar dacă la nivel declarativ s-a
spus, cu insistență, și pe bună
dreptate, că actualul context
complex și fără precedent
creează premise pentru
pentru atragerea de noi
investiții publice și private, la
nivelul companiilor, managerii
trebuie să se concentreze pe
câteva aspecte esențiale
pentru viitorul afacerilor.
l limitarea impactului crizei
Covid-19 la nivelul echipei
Vestea răspândirii noii
variante Omicron alimentează
îngrijorările companiilor, iar
perspectiva adoptării legii
privind obligativitatea testării
angajaților dă frisoane multor
companii, în condițiile în care
România rămâne la coada
clasamentului vaccinarii
anti-covid.
Dacă variantele beta și Delta
au determinat impunerea la
scară largă a telemuncii și
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adoptarea unor măsuri de
protecție sanitară care au
crescut cheltuielile
operaționale ale companiilor,
managerii trebuie în
continuare să găsească soluții
pentru extinderea opțiunilor
de flexibilizare a muncii și
alocarea de noi resurse pentru
a depăși previzibilele sincope
ce vor apărea, în conditiile
eventualei suspendării
temporare a contractelor de
muncă pentru angajații
nevaccinați.
Marja de manevră a
companiilor este foarte mică,
dar minimul care se poate
face de acestea este de a
intensifica informarea clară și
obiectivă a angajaților în
legătură cu beneficiile
vaccinării. Deși există multe
opinii contrare și resursele
angajate ar putea fi
apăsătoare, companiile au
posibilitatea acordarii unor
stimulente care sa incurajeze
vaccinarea în rândul
salariaților.
De asemenea, la fel de
importantă este aplicarea
corectă și responsabilă a
măsurilor de SSM speciﬁce. De
exemplu, în cazul anchetei
epidemiologice pe care o
companie trebuie să o
realizeze atunci când un
angajat este conﬁrmat pozitiv,
angajatorul trebuie să asigure
conﬁdențialitatea acesteo
informații și să o dezvăluie
către ceilalți angajați doar în
măsura în care acest lucru este
necesar pentru asigurarea
sanătății și securității celorlalți
angajați. apoi, angajatorul
trebuie să coopereze cu
autoritățile competente din
domeniul sănătății publice și
să respecte principiul
minimizării datelor prelucrate,

lunând măsuri de ordin tehnic
și organizatoric pentru a
asigura securitatea datelor.
până la urmă, lipsa forței de
muncă, restricțiile de
mobilitate ce pot fi impuse la
nivel național și / sau local,
costurile recrutării și formării
de noi echipe pot ridica
probleme și mai grave
companiilor.

l Accent pe inovare
și remodelarea strategiei
de afaceri
criza covid-19 nu doar că a
schimbat comportamentul de
consum al clienților, dar a
cauzat și întreruperi
semnificative ale lanțurilor de
aprovizionare care au
determinat pierderi de
producție în multe sectoare.
pentru a face față acestor
provocări, companiile trebuie
nu doar să ia măsuri în acord
cu riscurile financiare și
operaționale, dar mai ales să
își evalueze vulnerabilitățile și
să schimbe paradigma de
afaceri, prin valorificarea la
maximum a resurselor
tehnologice și/sau prin găsirea
de opțiuni alternative pentru
lanțul de
aprovizionare/producție.
pentru a se alinia noilor
tendințe din domeniul
tehnologic, caracterizate de
digitalizare, robotizare,
inovație, companiile trebuie
să adopte o atitudine
proactivă și să se informeze în
legătură cu evoluțiile din
legislația națională sau
europeană, aplicabile
domeniului lor de activitate.
De asemenea, ele trebuie să
dezvolte colaborări cu
parteneri, inclusiv financiarbancari preocupați de
creșterea sustenabilității.

comercial corporativ  Fuziuni Şi acHiziŢii

l update pe noile măsuri
legislative
a fi neinformat nu este o scuză
pentru niciun manager sau
antreprenor, chiar și în
condițiile unei legislații
schimbătoare așa cum am
cunoscut-o în ultimii ani în
România. Dacă încălcarea legii
poate cauza pagube majore
companiei, care poate ﬁ vizată
de amenzi, cereri de daune
interese sau alte situații
prejudiciabile, necunoașterea
legii însemnă inclusiv să ratezi
o serie de oportunități sau o
alocare păguboasă a resurselor.
În acest context, merită
amintite câteva din
modiﬁcările legislative
intervenite în ultimii doi ani ale
căror efecte vor ﬁ resimtite și
în 2022.
În materie de resurse umane și
salarizare : conform HG nr.
1.071/2021, salariul minim
brut pe economie se va majora
de la 1 ianuarie 2022 la 2.550
lei, în timp ce în domeniul
construcțiilor, acesta se
menține la 3.000 lei/lună,
conform OuG nr. 43/2019. În
cazul salariaților din acest
sector se vor menține și
facilitățile ﬁscale în vigoare,
respectiv scutirea de la plata
impozitului pe venit de 10%,
de la plata contributiei caSS –
10%, reducerea cotei de
contribuție la caS, de la 25%
la 21,25%.

În materie de ﬁscalitate sunt
de avut în vedere mai multe
acte normative, printre care:
- OG nr. 8/2021 care
stabilește că procentul de
deducere ﬁscală pentru
ajustările pentru deprecierea
creanțelor se majorează de la
1 ianuarie 2022 la 50%, dacă
sunt îndeplinite condițiile
impuse de lege. În prezent,
cheltuielile cu
provizioanele/ajustările pentru
deprecierea creanțelor
neîncasate, mai vechi de 270
de zile de la data scadenței,
sunt deductibile în limita a 30%
din valoarea acestora, cu
anumite excepții. aceeași
Ordonanță a adus modiﬁcări
ale prevederilor referitoare la
plata impozitului pe
dividendele distribuite dar
neplătite. astfel, impozitul pe
dividendele distribuite, dar
neplătite, se plătește până la
data de 25 ianuarie a anului
următor celui în care se aprobă
distribuirea acestora. legislația
anterioară prevedea că plata
se efectuează până la data de
25 ianuarie a anului următor
celui în care s-au aprobat
situațiile ﬁnanciare anuale.
- OuG nr. 153/2020 stabilește
posibilitatea pentru companii
de a beneﬁcia de o reducere a
impozitului pe proﬁtul anual cu
până la 15% din suma
datorată. Reducerea se
calculează în funcție de o serie

de criterii (cum ar ﬁ, de
exemplu, existența unui capital
propriu pozitiv și cel puțin egal
cu jumătate din nivelul
capitalului social) care, dacă
sunt îndeplinite concomitent
sau în întregime pot permite o
reducere de până la 15% a
impozitului. această facilitate
se aplică începând cu impozitul
anual datorat pentru anul
2021, deci reducerea se va
reﬂecta în declarația depusă în
2022. pot beneﬁcia de această
măsură plătitorii de impozit pe
proﬁt și plătitorii de impozit pe
veniturile microîntreprinderilor
sau companiile care plătesc
impozit speciﬁc.
- Ordinul nr. 1.191/2021
prevede procedura de
implementare și administrare a
grupului ﬁscal în domeniul
impozitului pe proﬁt. astfel,
societățile plătitoare de
impozit pe proﬁt și care fac
parte din același grup pot opta
să aplice consolidarea ﬁscală în
ce privește plata impozitului pe
proﬁt, compensând, în
anumite condiții, pierderile
ﬁscale ale unora dintre ele cu
proﬁturile impozabile ale
celorlalte societăți din grup.
În ﬁne, în privința digitalizării
comunicărilor cu instituțiile
publice, potrivit OG nr.
11/2021, începând cu data de
1 ianuarie 2022 devine
obligatorie înrolarea în SpV sistemul de comunicare

electronică dezvoltat de
Ministerul Finanțelor / aNaF pentru toți contribuabilii /
plătitori persoane juridice,
asocieri și alte entități fără
personalitate juridică, precum
și pentru toate persoanele
ﬁzice care desfășoară o
profesie liberală sau exercită o
activitate economică în mod
independent. astfel, din 2022
nu vor mai ﬁ acceptate de
către organele ﬁscale cererile,
înscrisurile, orice alte
documente depuse ﬁzic, ci
numai prin mijloace
electronice de transmitere la
distanță. Și tot de la 1 ianuarie
2022, intervine obligația
pentru contribuabilii mari
(de la 1 ianuarie 2023, pentru
contribuabilii mijlocii, și de la
1 ianuarie 2025 pentru
contribuabuilii mici) de a
depune la organul ﬁscal o nouă
declarație informativă, SaF-T,
care cuprinde informații din
evidența contabilă și ﬁscală a
acestora. Fișierul va facilita
organelor ﬁscale analiza și
controlul ﬁscal, va constitui o
probă în cadrul inspecției
ﬁscale și va ﬁ pus la dispoziție
în cadrul căilor administrative
și judiciare de atac. Sunt
scutite de la obligația
depunerii acestui ﬁșier
standard, între alte categorii,
pFa-urile, întreprinderile
individuale și familiale,
societățile profesionale de
avocați sau cabinetele
medicale indivuale.
lumea în care trăim este într-o
schimbare continuă, cadrul
legislativ este deja complex, iar
provocarea anului 2022 va ﬁ
aceea de a dobândi agilitate și
ﬂexibilitate în adoptarea
rapidă de măsuri potrivite
pentru situații neprevăzute în
orice domeniu. pentru că, în
cele din urmă, ﬁecare
antreprenor sau manager
trebuie să știe că este aproape
imposibil să schimbi direcția
vântului, dar velele pot ﬁ
aranjate pentru ca întotdeauna
să poți ajunge la destinația
dorită.
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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

Expertiză în drept societar/fuziuni și achiziții

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

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

// 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 19 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. Asistă clienți din diverse sectoare precum energia
și resursele naturale (cu o experiență deosebită în petrol și gaze naturale), tehnologie, agribusiness,
producție industrială, farmaceutic și bunuri de larg consum. În plus, Ruxandra are o bogată experiență și în
domenii precum protecția consumatorului și industria farmaceutică.

CACEREA Gabriela

Funcție

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

// energie și resurse naturale, asigurări

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 18 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 achiziții // PPP/Infrastructură, telecom/media/tehnologii

Funcţie

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 24 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.

CiOCiRLEA Mircea

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG

Expertiză în corporate / fuziuni și achiziții // M&A, IT, e-commerce, energy and FMCG

Mircea Ciocirlea este Counsel în cadrul biroului Wolf Theiss din București.
Experimentat în drept societar și fuziuni și achiziții, Mircea s-a alăturat echipei de
Corporate/M&A a Wolf Theiss în 2013, după o colaborare de cinci ani cu CMS
Cameron McKenna. Mircea este implicat atât în tranzacții de top de fuziuni și achiziții
cât şi în tranzacţii privind afaceri antreprenoriale din tehnologie.
Mircea a dezvoltat o vastă viziune de ansamblu asupra problemelor și industriilor
juridice, ceea ce îl recomandă ca un foarte bun coordonator de proiecte mari cu
interferențe complexe de domenii juridice.

Funcție
Counsel

Studii

• Certificare în domeniul protecției
datelor și a drepturilor la viață privată
(DPPR), Protecția datelor, Consiliul
Europei - Programul european de
educație în domeniul drepturilor
omului pentru profesioniștii din
domeniul juridic (HELP), 2017
• Diplomă de Master în Administrarea
Afacerilor, Universitatea "Nicolae
Titulescu", Bucureşti, 2010
• Diplomă de Licenţă, Universitatea
Bucureşti, Facultatea de Drept, 2008

Experienţă

• Counsel, Departamentul Corporate
M&A, drept comercial și dreptul
muncii, Wolf Theiss Rechtsanwälte
GmbH & Co KG, București, 2019 –
prezent (fiind parte din echipa Wolf
Theiss începând cu 2013)
• Trainee, Avocat Junior, Avocat
Asociat, CMS Cameron McKenna,
2008-2013 (actuala CMS Cameron
McKenna Nabarro Olswang LLP
S.C.P.)

Contact

Tel.: +40 21 308 81 00
Email:
mircea.ciocirlea@wolftheiss.com
www.wolftheiss.com

Principalele tranzacţii /dosare în care a fost implicat în ultimii ani:
• Asistarea Novalpina Capital LLP, cu privire la achiziția MaxBet, lider al pieței de
pariuri și jocuri de noroc.
• Asistarea asigurătorului german ERGO Group (parte a Munich Re) în vânzarea
operațiunilor sale românești ERGO Asigurari (fost Credit Europe AsigurariReasigurari) și ERGO Asigurari de Viata.
• Asistarea ingka investments, membră a grupului ikea, în legătură cu achiziţia unui portofoliu de parcuri
eoliene operationale în România, cu putere de generare a energiei regenerabile de 171 MW, la preţul total de peste
150 milioane EuR.
• Asistarea fondului american de capital privat Blackstone, unul dintre cele mai mari fonduri de capital privat
din lume, în achiziția de acțiuni în Superbet, un jucător de top în domeniul jocurilor de noroc și al cazinourilor.
• Asistarea House of HR N.V. în legătură cu achiziţia participaţiei majoritare în Happy Recruiter SA care
activează în domeniul recrutării inovatoare de resurse umane și care combină tehnologia A.i. cu marketingul
online.
• Asistarea companiei italiene de energie ERG, cotată la bursă, cu privire la separarea complexă a LuKERG
Renew, o societate mixtă (50-50 joint-venture) între ERG Renew și Lukoil, creată în 2011 cu scopul de a investi în
sectorul eolian din Bulgaria și România.
• Asistarea unui afiliat al unuia dintre cei mai mari retaileri germani de produse duty-free, în legătură cu
separarea, prin transfer de activitate, a activității sale de distribuție de băuturi spirtoase, vinuri și dulciuri pe piața
internă din România, de la entitatea locală la o societate mixtă nou înființată cu o firmă de capital privat.
• Asistarea uniCredit Bank Austria la achiziționarea a 45% din acțiunile uniCredit Țiriac Bank, România, de
la Tiriac Holdings.

Clienţi importanţi: Novalpina Capital LLP, ERGO Group, House of HR, ingka investment (iKEA), The
Blackstone Group, Deutsche Bahn, unicredit.

DuMiTRu Corina

Expertiză în drept societar/fuziuni și achizții

Funcție

Partener, practica de Corporate/M&A

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 17 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
Studii

• 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
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// dreptul construcţiilor, drept bancar şi financiar

Ana FRAŢIAN s-a alăturat echipei Biriș Goran în 2006, având o experiență
de peste 18 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

Partener Senior, coordonator al
practicilor: Corporate/M&A, Achiziții
Publice și PPP

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, aranjamente corporative complexe, fraudă corporativă, guvernanță
corporativă. Este inițiatorul NNDKP Act for Ethics, hub dedicat aspectelor juridice și fiscale în domeniul
eticii de business și al conformității.

GLODEANu ileana

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG

Expertiză în corporate/fuziuni şi achiziţii // dreptul muncii, energie, insolvență și restructurare, TMT, private equity

Funcție
Partener

Studii

• Diplomă de Master în Drept
Comercial, Institutul Business Law
“N. Titulescu - H. Capitant" organizat
de Universitatea Bucureşti în
parteneriat cu Universitatea
Sorbonne-I, 2001
• Diplomă de Master în Drept Privat,
Universitatea Bucureşti, 2001
• Diplomă de Licenţă, Universitatea
Bucureşti, Facultatea de Drept, 2000

Experienţă

• Partener, Coordonator
Departamentul Corporate M&A,
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH &
Co KG, București, 2005 – prezent
• Avocat Colaborator Senior, Voicu &
Filipescu in association with Squire,
Sanders and Dempsey LLP,
București, 2003 – 2005
• Avocat Colaborator, Gheorghe
Piperea Law Office and Baias &
Piperea, București, 2000 – 2003

Contact

Tel.: +40 21 308 81 00
Email: ileana.glodeanu@wolftheiss.com
www.wolftheiss.com

Ileana Glodeanu este Partener Coordonator al practicilor de Corporate/M&A şi
Employment ale biroului Wolf Theiss din Bucureşti. Cu o experiență de peste 20 de ani în
domeniul juridic, ileana a reprezentat clienți din diverse domenii de activitate – energie,
TMT, farma – în unele din cele mai mari tranzacţii de fuziuni şi achiziţii din România.
Frecvent premiată pentru realizările sale, speaker la conferinţe internaţionale şi naţionale,
contributor la numeroase ghiduri de practică, ileana este un model pentru cei care îşi
doresc să urmeze cariera de avocat.
Extrem de activă, ileana este implicată în numeroase organizaţii şi asociaţii
profesionale:
• Fondator al Asociației Române a industriei Fotovoltaice (RPiA)
• Membru în Consiliul de Administrație al inițiativei pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului Romilor (REDi)
• Membru al TMA România (Turnaround Management Association), singura
asociație internațională non-profit dedicată reînnoirii corporative și managementului

turnaround-ului
• Membru al Romanian Business Leaders (RBL)
• Membru al Asociației Române de Private Equity (ROPEA)
• Membru în consiliile de administrație ale mai multor companii din domeniul forestier și al energiei regenerabile
(inclusiv al celui mai mare proprietar privat de păduri din România, având peste 50.000 de hectare de pădure).

Principalele tranzacţii /dosare în care a fost implicată în ultimii ani:
• Asistarea Glovoapp23, S.L. ("Glovo"), unul dintre cei mai importanți jucători din lume în domeniul livrărilor
multicategoriale, în achiziția multijurisdicțională de 170 de milioane de euro a operațiunilor Delivery Hero, un alt
jucător important în sectorul platformelor de livrare de produse alimentare în România, Croația, Serbia, Bulgaria,
Muntenegru și Bosnia-Herțegovina, printr-o achiziție complexă și extrem de confidențială de active și/sau acțiuni.
• Asistarea Novalpina Capital LLP, o firmă europeană de private equity independentă care se concentrează pe
realizarea de investiții de control în capitaluri proprii în companii de pe piața medie de pe tot continentul, cu
privire la o tranzacție în sectorul jocurilor de noroc din România, respectiv achiziția MaxBet, lider al pieței de
pariuri și jocuri de noroc, tranzactie estimata in piata la valoarea de 250 de milioane de euro.
• Asistarea ingka investments, membră a grupului ikea, în legătură cu achiziţia eşalonată a 100% din părţile
sociale în şapte companii de portofoliu deţinând parcuri eoliene operationale în România, cu putere de generare a
energiei regenerabile de 171 MW, la preţul total de peste 150 milioane EuR.
• Asistarea fondului american Blackstone, unul dintre cele mai mari fonduri de private equity din lume, la
prima sa investiție în România, achiziția de 175 de milioane de euro de acțiuni in Superbet, un jucător de top în
afacerile cu jocuri de noroc și cazinouri.
• Asistarea producătorului de turbine eoliene Vestas, unul dintre cei mai mari producători de turbine la nivel
global, în legătură cu achiziţia şi vânzarea unor parcuri eoliene din România şi Bulgaria (achiziţia parcului eolian
operaţional Pantelimon cu putere instalată de 123 MW de la Monsson, dezvoltarea şi vânzarea parcului eolian
Gebeleisis din România cu putere instalată de 70 MW, vânzarea unui parc eolian construit, Pechea i, către un
investitor privat etc.).
• Asistarea fondului de private equity Letter One împreună cu fondul de private equity Blantyre Capital în
realizarea unui due diligence juridic și în furnizarea de asistență tranzacțională pentru achiziția filialei românești a
fondului sud-african de private equity Ascendis Health, printr-un schimb de creanțe pentru 100% din participația
în divizia europeană a Ascendis, Remedica și Sun Wave Pharma.
• Asistarea ViSMA AS, liderul nordic în industria iT&C, în achiziția câtorva companii românești, intre care si
Digital Keez S.R.L. in anul 2021, o companie iT care oferă servicii complete de contabilitate prin intermediul unei
aplicații concepute special pentru antreprenori.
• Asistarea Arobs, una dintre cele mai importante companii de dezvoltare de software din România, în
achiziția Berg Computers S.R.L., o companie locală de dezvoltare de software personalizat și outsourcing cu
birouri în Timișoara, Lugoj și Oradea.
• Asistarea Revetas Capital Advisors LLP, unul dintre clienții noștri importanți recurenți, un consultant în
investiții imobiliare axat pe piața CEE, în legătură cu achiziția celui mai mare portofoliu imobiliar hotelier din
București (Hotelul Radisson, Hotelul Park inn), dar si office (Complexul de birouri Landmark).
• Asistarea fondatorilor AMC RO Studio, un studio de artă și design 3D de top la nivel mondial, care face
dezvoltare și design vizual 3D creativ, creând concept art și motion graphics pentru jocuri, filme și media digitală,
în vânzarea acțiunilor lor către Keywords Studios plc, o companie de servicii din industria jocurilor video listată la
bursă.
• Asistarea Oracle România S.R.L. în probleme zilnice de piaţa muncii, unele cu un nivel foarte ridicat de
complexitate, având în vedere că Oracle are peste 5.000 de angajați în România.
• Acordarea de consultanță Casei de Comerț "KazMunaiGaz" JSC, Kazahstan, cu privire la achiziția a 2,7
miliarde uSD a unei participații de 75% din Rompetrol Group N.V., Amsterdam, cea mai mare tranzacție privată
(care nu implică privatizarea unei întreprinderi de stat) încheiată vreodată în România.
• Asistarea uniCredit Bank Austria la achiziționarea a 45% din acțiunile uniCredit Țiriac Bank, România, de
la Tiriac Holdings. Ca urmare, participația uniCredit în capitalul social al Tiriac Bank a crescut de la 50,6% la
95,6%. Avocații Wolf Theiss au consiliat uniCredit încă de la prima achiziție a băncii a pachetului majoritar de
acțiuni la Tiriac Bank. Această achiziție a marcat una dintre cele mai mari tranzacții de pe piața activă de fuziuni și
achiziții din România din ultimii ani.
Clienţi importanţi: Glovo, Novalpina, ingka investments (iKEA Group), LetterOne Capital, Revetas Capital,
Cerberus Capital, General Electric, Vestas, uniCredit Bank Austria, Oracle Romania, ERG Renew,
GlaxoSmithKline, Highgate Hotels, Blue Air Airline Management Solutions, Pirelli, international Automotive
Components, Lukoil.
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iSPAS Horia

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

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

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

Horia ISPAS este Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii. În ultimii
17 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.

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
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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 Ministerului Finanțelor Publice într-un nou arbitraj iCSiD în sectorul energetic;
• asistarea unor marilor companii aeriene europene, 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 mai multor companii active în domeniile farma și sănătate cu privire la achiziții ale altor
companii din aceleași sectoare și restructurări ale acestora, inclusiv cu privire la transferuri de afaceri
(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

// drept comercial şi societar

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

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.

MOȚATu Teodora

Expertiză în fuziuni și achiziţii / drept comercial și societar

Funcție
Partener

Contact

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

Expertiză în drept comercial / drept societar / fuziuni și achiziții

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

Biriş | Goran

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.

NESTOR ion

Funcție

Noerr

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Experiență:
• Partener coordonator, NNDKP (1990-prezent)
• Avocat, Baroul Bucureşti (1984-1990)
• Cercetător juridic, institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române (19831984)
• Consilier juridic, institutul Român de Consultanţă Romconsult (1976-1983)

Ion Nestor este unul dintre partenerii fondatori ai NNDKP 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.
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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.”

POPA Raluca

LEAUA DAMCALI DEACONU PAUNESCU - LDDP

Expertiză în fuziuni si achiziții/drept societar // drept imobiliar, dreptul muncii, arbitraj internațional

Funcție

Senior Associate

Studii

• Licență în drept, Facultatea de
Drept din cadrul Universității
București (2008)

Experiență
• Avocat

Contact

Tel.: +40721492719
Email: rpopa@lddp.ro
www.lddp.ro

Raluca Popa deține o vastă experiență în aria consultanței de afaceri oferind
asistență juridică complexă pentru clienți naționali si internaționali în diverse
domenii de drept precum dreptul imobiliar, fuziuni si achiziții/drept societar,
dreptul muncii, protecția datelor cu caracter personal etc.
De asemenea, Raluca a fost membră a echipei care a asigurat apărarea cu
succes a Statului Român într-un proces complex și de mare anvergură desfășurat
în fața Centrului internațional pentru Soluționarea Disputelor privind investițiile
de la Washington (iCSiD).
Raluca a fost implicată în numeroase proiecte de fuziuni si achiziții care au
necesitat analize extensive de due diligence, dar si în diverse proiecte imobiliare,
inclusiv pe aspecte ce țin de dreptul urbanismului sau dreptul mediului.
Raluca Popa a publicat o serie de articole în domeniul dreptului comercial,
dar și al arbitrajului internațional.

SANDu Rusandra

Expertiză în fuziuni şi achiziţii

Funcție

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

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

SiMERiA Anca

POPESCU & ASOCIAȚII

Expertiză în corporate/fuziuni și achiziții // piețe de capital / dreptul muncii, compensații și beneficii

Funcție
Partner

Studii

• Universitatea București, Facultatea
de Drept, Diplomă de Licență în
Drept
• Collège juridique franco-roumain
d’études européennes, Université
Paris I Panthéon-Sorbonne, Diplomă
de Licență în Drept

Contact

Tel.: 021 589 73 53
Email:

anca.simeria@popescu-asociatii.ro

www.popescu-asociatii.ro

post-inchidere.

Anca SIMERIA are o experienţă considerabilă în proiecte diverse de Fuziuni şi
Achiziţii, asistând, totodată, clienţii într-o gamă largă de aspecte corporative şi
comerciale, precum şi de dreptul muncii, făcând parte din echipe care gestionează
tranzacţii financiare complexe, fuziuni şi proceduri de divizare, transferuri de afaceri şi
active, urmate de restructurare şi reorganizare a companiilor din perspectiva dreptului
muncii, în domenii precum imobiliare, energie şi resurse naturale, servicii medicale şi
farmaceutice, iT&C.
Anca a acordat asistenţă juridică unor mari companii multinaţionale şi jucătoricheie străini şi naţionali, care activează pe diverse pieţe din România, în legătură cu o
arie largă de aspecte juridice, aspecte de reglementare şi autorizaţii, fonduri de capital
privat, restructurarea portofoliului de proprietăţi, precum şi garanţii imobiliare,
fiind implicată în toate etapele tranzacţiilor, de la due diligence până la operaţiunile

O selecţie a mandatelor relevante include asistența juridică pentru:
l unul dintre cei mai puternici asiguratori la nivel mondial, cu o expertiză de peste 175 de ani în domeniu, în
diverse aspecte corporative şi de reglementare, inclusiv o evaluare aprofundată a cadrului juridic privind
calcularea parametrilor în raport cu care sunt stabilite anumite comisioane percepute de companie, cu scopul de a
evidenţia potenţialele capcane şi mecanisme juridice în vederea consolidării poziţiei clientului, în deplină
conformitate cu normele în vigoare.
l unul dintre cei mai mari retaileri FMGC din România, parte din cea mai mare companie de FMCG la
nivel mondial, în legătură cu un proiect de conformitate pe mai multe arii implementat la nivelul companiei
românești care a inclus o evaluare aprofundată a cadrului juridic și a stadiului actual de implementare în domenii
precum transporturi, dreptul muncii, sănătatea și securitatea muncii, prevenirea și stingerea incendiilor etc.
l Transportatorul feroviar de stat din România în legătură cu fuziunea prin absorbţie a câtorva societăţi
active în domeniul informatic şi al serviciiilor tipografice, un mandat de o complexitate unică în România, clientul
fiind cel mai mare angajator de pe piaţa muncii din România, cu un număr de peste 22.000 de angajaţi.

ŢuCA Florentin

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

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

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

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

Florentin ŢUCA este avocat asociat coordonator al Ţuca Zbârcea & Asociaţii
şi fondator al firmei de avocatură. Cu o experienţă juridică de 28 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”.
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uRECHE Oana

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

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

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

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”.

VLAD Răzvan

Expertiză în drept societar/fuziuni și achiziții

Funcție

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

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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Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

// PPP/infrastructură

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 18 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 companii multinaționale și
antreprenori români în proiecte complexe din domenii precum agribusiness, auto, industrie grea și tehnologie.

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 26 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).
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concuRenţă
antitRuSt

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.

BiVOL Dana

Expertiză în concurență și antitrust // dreptul farmaceutic și al sănătății / litigii și restructurări

Funcție
Partner

Studii

• Universitatea București, Training
Postuniversitar în Drept Civil și
Procedural
• Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Iași, Diplomă de Master în Dreptul
Afacerilor
• Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Iași, Facultatea de Drept, Diplomă de
Licență în Drept

Contact

Tel.: 021 589 73 53
Email:

dana.bivol@popescu-asociatii.ro

www.popescu-asociatii.ro

POPESCU & ASOCIAȚII

Dana BIVOL este un avocat recunoscut în aria litigiilor, cu o experienţă de peste
10 ani, concentrându-se pe contencios comercial şi administrativ. A fost implicată în
diverse proceduri de soluționare a litigiilor cu privire la toate aspectele dreptului
concurenței, având o înțelegere excelentă a aspectelor dreptului concurenței în ceea ce
privește industria farmaceutică, ceea ce îi permite să asiste clienții în special cu privire
la acorduri verticale și orizontale, abuz de poziție dominantă, controlul concentrărilor
economice etc.
Ca parte a vastei sale experienţe în calitate de avocat pledant, Dana a reprezentat
cu succes clienţii în dosare complexe, implicând obligaţii contractuale sau delictuale,
drept corporativ sau în dosare de anulare a anumitor documente emise de autorităţi
administrative, autorităţi fiscale sau vamale. Mai mult, oferă asistenţă juridică în
procedurile de insolvență şi executare silită, fiind recunoscută în unanimitate de către
clienţi pentru promptitudinea şi eficiența dovedită în gestionarea dosarelor sensibile.
O selecţie a mandatelor şi dosarelor relevante include asistență şi reprezentare juridică pentru:

l unul dintre jucătorii cheie din industria energiei electrice, deţinut de statul român, în legătură cu o

investigaţie lansată de Comisia Europeană cu privire la un presupus ajutor de stat acordat uneia dintre cele mai
mari companii chimice din România şi Sud-Estul Europei, de către Statul Român.
l Cel mai mare reciclator de deşeuri şi manager de depozite de deşeuri din România şi un jucător important
în poziţie de lider în Europa Centrală şi de Est în domeniul depozitării şi tratării deşeurilor menajere, în
gestionarea depozitelor ecologice de deşeuri menajere solide şi asimilabile, atât urbane, cât şi industriale, care în
prezent deserveşte Primăria Municipiului Bucureşti şi localităţile limitrofe privind gestionarea proiectului public
privat de deşeuri menajere din Bucureşti.
l Cel mai important jucător local în segmentul transporturilor aeriene în legătură cu restructurarea
agenţiilor străine, în vederea închiderii operaţiunilor în cadrul agenţiilor deschise în 11 ţări europene (Austria,
italia, israel, Germania, Franţa, Spania, Turcia, ungaria, Olanda, Regatul unit, Grecia), care presupune un
amplu proces de măsuri coordonate dispuse pe baze administrative, juridice, financiare şi organizatorice.
l unul dintre cei mai importanţi producători de plasmă umană într-un proiect PPP privind construirea şi
funcţionarea unei bănci naţionale de sânge, plasma umană şi celule stem.
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DiNu Georgeta

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

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

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

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

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.

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
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// fuziuni şi achiziţii

Biriş | Goran

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 22 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.

JuRCOVAN Anca

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG

Expertiză în concurenţă şi ajutor de stat // antitrust, consultanță în materie de reglementare

Funcție
Partener

Studii

• Diplomă avansată în dreptul
concurenței (2011) şi Diplomă
avansată de economie pentru dreptul
concurenței (2012), King's College
din Londra
• Diploma de licenţă, Facultatea de
Drept, Universitatea Bucureşti, 2005
• Diplomă de licenţă
(Licence en droit), Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, 2003
• Master în dreptul afacerilor,
Facultatea de Drept, Universitatea
Bucureşti, 2005

Experienţă

• Partener, Coordonator
departamentul de Concurenţă &
Antitrust, Wolf Theiss Rechtsanwälte
GmbH & Co KG, București,
România, ianuarie 2020-prezent
• Avocat în domeniul concurenței,
Tuca Zbarcea & Asociatii, 2005–
2019

Contact

Tel.: +40 21 308 81 00
Email: anca.jurcovan@wolftheiss.com
www.wolftheiss.com

Anca Jurcovan este Partener al Departamentului de Concurență și Ajutor de Stat
din cadrul biroului Wolf Theiss București. Având peste 16 ani de experiență
profesională, a consiliat clienți din industrii diverse precum energie, telecomunicații,
FMCG, comerț cu amănuntul și produse farmaceutice în legătură cu investigațiile
antitrust, controlul concentrărilor economice şi ajutor de stat, precum şi cu privire la
implementarea programelor interne de conformare.
Anca Jurcovan este un practician recunoscut în domeniul concurenței și a dobândit
o experiență vastă prin asistarea unor clienți de top în cadrul unor investigații de
referință desfășurate de Consiliul Concurenței din România. Ea a asigurat cu succes
reprezentarea în fazele de litigii în materie de concurență, obținând unele dintre
hotărârile de reducere sau anulare a amenzilor din ultimii ani. A dezvoltat, de
asemenea, pentru clienţi din sectoarele telecomunicațiilor, comerțului cu amănuntul,
energiei, banking, Pharma, ample programe de conformare şi prevenire a încălcării
regulilor de concurenţă, având o înțelegere profundă a întreprinderilor și adaptând în
mod creativ consultanța juridică la desfășurarea activității. În plus, a reprezentat clienți în ceea ce privește
structuri contractuale complexe și inovatoare, care au implicat consultanţă multidisciplinară, asigurând
interacțiunea dintre concurență și reglementări din alte sectoare.

Principalele tranzacţii /dosare în care a fost implicată în ultimii ani:
• Asistenţă juridică acordată GlovoApp23 S.L. în legătură cu autorizarea controlului fuziunilor pentru
tranzacția prin care preia controlul indirect asupra activității de livrare de mâncare a Delivery Hero în mai multe
jurisdicții, inclusiv în România.
• Asistenţă juridică acordată Plasma Protein Therapeutics Association Europe în cadrul investigației
Consiliului Concurenței din România privind piața imunoglobulinelor umane, în contextul acțiunilor comune de
lobby pentru scutirea imunoglobulinelor de taxa clawback.
• Asistenţă juridică acordată Revetas Capital Advisors Cerberus și Nemo investment Vehicle S.A. în procesul
de accesare a stimulentelor de ajutor de stat disponibile în contextul pandemiei.
• Asistenţă juridică acordată Total Produce în legătură cu procedurile de fuziune declanșate de achiziția
preconizată de către Frankort & Koning Beheer Venlo B.V., o întreprindere comună olandeză cu toate funcțiile,
controlată în comun de Total Produce Holdings B.V. și Newco Beheer B.V., a Haluco B.V. și Nedalpac B.V.
• Asistenţă juridică acordată unei companii lider în domeniul gestionării durabile a deșeurilor în Europa
Centrală și de Sud-Est, în cadrul investigației Consiliului Concurenței din România privind presupusul abuz de
poziție dominantă pe piața depozitării deșeurilor industriale în partea de vest și sud-vest a României.
• Asistenţă juridică acordată CPi Property Group (CPiPG) cu privire la preluarea controlului asupra
iMMOFiNANZ AG, în cadrul procedurii de autorizare a concentrării economice.
• Asistenţă juridică acordată Vodafone România şi reprezentare în faţa Consiliului Concurenţei cu privire la
impactul competitiv al reglementărilor de sector.
Clienţi importanţi: Vodafone România, Glovo, CPi Property Group, Plasma Protein Therapeutics
Association, A&D Pharma (parte a Penta/ Dr. Max Group), Revetas Capital Advisors Cerberus.
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POPESCu Alina

Expertiză în dreptul concurenței/antitrust

Funcție

Founding Partner

Studii

• PGDip Economics for Competition
Law, King’s College Londra (2021);
• SEC in Advanced EU Competition
Law, London School of Economics
and Political Science (2021);
• 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 este partener fondator și coordonator al biroului din Londra
al MPR Partners. Alina 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
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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 22 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”.

DRePt Penal
White-collaR
cRime
 gambling



BiBiCu Bogdan

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG

Expertiză în investigaţii corporative // conformitate, răspundere penală corporativă/criminalitate corporatistă

Funcție
Partener

Studii

• Diplomă de Licenţă, Universitatea
Bucureşti, Facultatea de Drept,
1999-2002
• Universitatea "Babeş Bolyai" din
Cluj-Napoca, Facultatea de Drept,
1998-1999
• Cursuri postuniversitare Freie
University, Berlin
• Cursuri postuniversitate
Universitatea Bucureşti

Experienţă

• Partener, Coordonator Departament
Investigaţii Corporative, Wolf Theiss
Rechtsanwälte GmbH & Co KG,
București, România, 2021-prezent
• Partener, Kinstellar, 2009-2020
• Partener, Bulboaca & Asociații
SCA, 2007-2009
• Avocat Asociat, Linklaters Bucureşti
şi Londra, 2002-2006

Contact

Tel.: +40 21 308 81 00
Email: bogdan.bibicu@wolftheiss.com
www.wolftheiss.com
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Bogdan Bibicu este Partener, coordonator al echipei de investigații Corporative în
cadrul biroului Wolf Theiss din București și parte a echipei regionale.
Bogdan este specializat în investigații corporative, conformitate, răspundere penală
corporativă/criminalitate corporatistă, aspecte de remediere, conlucrare şi coordonare
cu avocaţi şi autorităţi în alte jurisdicţii, prevenirea spălării banilor, recuperare de
active și chestiuni conexe. Înainte de a se alătura Wolf Theiss, Bogdan a înființat și a
dezvoltat practica locală și la nivelul întregii firme în materie de conformitate, risc și
investigații la o altă firmă de avocatură regională. Bogdan a dobândit o experiență
vastă în diverse sectoare, în special în științele vieții, infrastructură, finanțe, iT/TMT,
servicii profesionale, inginerie, transporturi și sectorul public, unde a oferit consultanță
clienților în probleme și investigații declanșate la nivel local și internațional. Bogdan a
condus, de asemenea, o serie de investigații interne în CEE/SEE și a oferit consultanță
cu privire la diverse aspecte legate de conformitate, inclusiv în ceea ce privește
stabilirea diverselor programe de conformitate.
Experiența profesională a lui Bogdan este, de asemenea, completată de o experiență bogată și în domeniile
bancar și financiar, restructurare și insolvențe, proiecte, TMT, științe ale vieții și produse farmaceutice.
În ianuarie 2022, Bogdan a fost numit noul ofițer al Comitetului Anticorupție al Asociației internaționale a
Barourilor.

Principalele dosare de Investigaţii Corporative în care a fost implicat în ultimii ani:
• Reprezentarea unui jucător important din domeniul iT în mai multe investigații în care au fost implicate mai
multe organe de urmărire penală și alte organisme din uE, cazuri încheiate cu succes pentru client; acest lucru a
presupus, de asemenea, o coordonare eficientă cu mai multe echipe de avocaţi din alte țări;
• Reprezentarea unei companii internaționale din domeniul farmaceutic în cadrul unor investigații locale și
internaționale, cazuri încheiate cu succes pentru client;
• Reprezentarea unei companii internaționale din domeniul farmaceutic în cadrul unei investigații interne și a
unei verificări a practicilor efectuate atât de către personalul său, cât și de către terți contractanți;
• Reprezentarea unei companii internaționale de infrastructură în cadrul mai multor investigații locale
efectuate de către autorități;
• Reprezentarea unei companii internaționale de echipamente industriale în cadrul mai multor investigații
efectuate de autoritățile locale și internaționale; de asemenea, a fost vorba de implicarea și coordonarea cu colegi
avocați străini;
• Reprezentarea unui mare jucător din sectorul agro-alimentar în cadrul unei anchete efectuate de autoritățile
locale;
• Reprezentarea unui fond internațional de investiţii în legătură cu investigațiile privind filialele sale; această
chestiune a implicat și coordonarea cu colegi avocați străini;
• Asistarea unei instituții financiare internaționale cu privire la investigațiile care afectează unul dintre clienții
săi și acordarea de asistență în legătură cu impactul investigației și restructurarea documentației aferente;
• Asistarea unui important fond de investiţii în achiziționarea unei companii și în abordarea și atenuarea
aspectelor legate de conformitate și de infracțiunile de tip white collar, asistență de succes prin care clientul a
structurat și implementat adecvat tranzacția;
• Asistarea unei companii internaționale de inginerie în cadrul unei investigații în fața mai multor autorități și
a acțiunilor de remediere aferente; problema a implicat coordonarea cu colegi avocaţi străini și investigatori din
alte jurisdicții;
• Asistență pentru o companie internațională de servicii în cadrul unei investigații; dosarul a implicat, de
asemenea, coordonarea cu autoritățile și colegi avocaţi din alte jurisdicții.

CHiRVASE Adrian

Expertiză în prevenție, conformitate și dreptul penal al afacerilor // litigii / drept corporativ

Adrian CHIRVASE are o experienţă semnificativă în domeniul dreptului penal al
afacerilor şi al fraudei fiscale, reprezentând numeroase societăţi în diferite proceduri
penale sau oameni de afaceri din diverse domenii, precum iT şi Telecomunicaţii,
sectorul bancar, farmaceutic, imobiliar, construcţii, energie şi utilităţi publice. Adrian
este coordonator al echipei de prevenţie, conformitate şi dreptul penal al afacerilor,
fiind bine cunoscut pentru abordarea sa exhaustivă în dosare dificile care implică acte
de corupţie, fraudă la nivel corporativ şi diverse scheme financiare.
Adrian oferă asistenţă specializată atât în fața organelor de urmărire penală, cât şi
a instanţelor relevante din România, obţinând rezultate remarcabile în proiecte de
mare importanţă care includ infracţiuni economice, evaziune fiscală şi spălare de bani,
criminalitate informatică şi dosare de corupţie, precum şi asistență juridică pentru
societăţile care fac obiectul unor anchete penale sau administrative.

Funcție
Partner

Studii

• Institutul Bancar Roman, Ofițer
Prevenirea și Combaterea Spălării
Banilor
• Universitatea București, Master în
Știinte Penale, Dreptul Afacerilor,
Comerț și Taxare Internaționale
• Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Iași, Facultatea de Drept, Diplomă de
Licență în Drept

Contact

Tel.: 021 589 73 53
Email:

adrian.chirvase@popescu-asociatii.ro

www.popescu-asociatii.ro

O selecţie a dosarelor relevante include reprezentare juridică pentru:
l O bancă europeană şi reprezentanţii acesteia cu privire la recunoaşterea şi executarea pe teritoriul a trei
state europene a unei hotărârii de condamnare pronunţate în România cu privire la acuzaţiile de organizare a unui
grup infracţional transfrontalier, trădare, spionaj sau divulgarea de date şi informaţii nepublice în legătură cu
unele dintre cele mai importante procese de privatizare care au avut loc vreodată în România anilor 2000.
l Cea mai mare organizaţie locală destinată reprezentării, apărării şi susţinerii intereselor operatorilor
economici din Bucureşti într-o serie de dosare penale pe care instanţele naţionale le-au instrumentat în legătură cu
finanţările obţinute din bugetul uE, cu o valoare cumulată de peste 30 milioane de euro, pentru cea mai mare
parte din proiecte, acuzaţiile de fraudare fiind respinse în totalitate, iar o bună parte dintre acestea fiind date ca
exemplu de bună practică de către ministerul de resort.
l unul dintre cei mai importanţi jucători din piaţa transporturilor, care acoperă inclusiv un segment
important din piaţa europeană, într-un proces îndelungat care a avut ca obiect acuzaţii complexe de evaziune
fiscală, spălare a banilor, gestiune frauduloasă s.a.
l Cel mai mare producător şi distribuitor multinaţional italian de energie electrică şi gaze naturale în
legătură cu o gamă largă de litigii privind proprietatea intelectuală şi fapte penale, apărute ca urmare a încălcării
drepturilor de marcă comercială, cu scopul de a suspenda utilizarea unui domeniu de internet, inclusiv numele şi
marca acestuia, înregistrate şi utilizate în mod fraudulos de către o terţă parte.

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

POPESCU & ASOCIAȚII

ENACHE PIRTEA & ASOCIAȚII

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).
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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

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

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
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ENACHE PIRTEA & ASOCIAȚII

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.

TACE ALiNA

Expertiză în Jocuri de Noroc

Funcție

Asociat Senior, 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

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

Alina Tace este avocat specializat în legislația privind jocurile de noroc, cu o
experiență profesională de peste 9 ani. Alina a fost implicată în asistența acordată către
diverși operatori din domeniul jocurilor de noroc pentru obținerea primelor licențe clasa i
pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc la distanță în România și a acordat
asistență privind diverse aspecte de reglementare legate de activitatea acestora în
România. De asemenea, Alina a asistat numeroși furnizori de servicii către operatori B2C,
inclusiv furnizori de servicii software și platforme, procesatori de plăți, afiliați marketing, precum și laboratoare de
testare în procesul de obținere a licențelor clasa a ii-a în România.
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eneRgie
Şi ReSuRSe
natuRale
 meDiu


BOLOGA Ruxandra

Expertiză în energie si resurse naturale

Funcție

// drept societar/fuziuni și achizții

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

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

Ruxandra Bologa este un avocat de top cu peste 19 ani de experiență
profesională, fiind specializată în domenii puternic reglementate, precum energie și
resurse naturale (cu precădere petrol și gaze naturale sau minerit, dar și surse regenerabile). Oferă
asistență în elaborarea și negocierea acordurilor specifice industriei petrolului (precum acordurile de
concesiune pentru câmpuri de petrol sau gaze naturale, acorduri farm in și farm out, acorduri de exploatare
în comun, acorduri de servicii conexe), dar și în aspecte de reglementare ce țin de explorare, dezvoltare și
producție și în legătură cu comercializarea produselor downstream. Ruxandra a coordonat și a fost
implicată în tranzacții care au presupus aspecte complexe de drept administrativ și de reglementare, unele
dintre acestea necesitând modificări legislative – aspect în care a fost direct implicată atât în partea de
redactare de propuneri legislative, cât și în partea de susținere a acestora în fața entităților relevante.
Ruxandra este membru ELG (Energy Law Group), o organizație dedicată sectorului energetic din care
fac parte case de avocatură de top pentru care sectorul energetic și al resurselor naturale este un domeniu
de expertiză emblematic.

CACEREA Gabriela

Expertiză în energie și resurse naturale

Funcție

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

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

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

// drept societar/fuziuni și achiziții, asigurări

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, având o experiență
profesională de peste 18 ani. Ea este specializată în domenii precum electricitate sau
energie din surse regenerabile. Acordă consultanță în mod constant pe aspecte de
reglementare, dezvoltarea de proiecte greenfield și brownfield, investiții în proiecte
de energie din surse convenționale ori surse regenerabile sau contracte specifice din domeniul energetic.
Gabriela face parte dintr-un grup restrâns de avocați cu un portofoliu impresionant de proiecte în sectorul
energetic, precum privatizări de mare anvergură, fie cu investitori strategici, ori prin intermediul
asocierilor în participațiune, a ofertelor publice inițiale de listare pe piața de capital sau prin intermediul
unor oferte publice secundare.
Gabriela este membru ELG (Energy Law Group), o organizație dedicată sectorului energetic din care
fac parte case de avocatură de top pentru care sectorul energetic și al resurselor naturale este un domeniu
de expertiză emblematic.
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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 23 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.

iJDELEA Oana-Alexandra

Expertiză în energie și resurse naturale // M&A, project finance, reglementari, ESG

Oana-Alexandra Ijdelea a gestionat cu succes unele dintre cele mai dificile și
inovatoare proiecte de oil & gas din Romania. De asemenea este recunoscută ca un
contribuitor important la elaborarea legislației relevante pentru domeniul energiei.
Oana a dobândit o vastă expertiză în asistarea clienților și în consilierea investitorilor
străini și locali, sprijinindu-i de la planificarea si implementarea de proiecte până la
întreaga activitate operațională și abordând aspecte complexe legate de dezvoltarea
investițiilor în România.

Funcție

Avocat coordonator

Studii

• Facultatea de Drept, Universitatea
Nicolae Titulescu

Contact

Tel.: 0721 936 235
Email: oijdelea@ijdelea.ro
www.ijdelea.ro

iONESCu Roxana

Expertiză în mediu

Funcție

// protecția datelor

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

Roxana Ionescu are peste 16 ani de experiență profesională. 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. Roxana a fost inclusă în ghidul Who's Who Legal din anul 2020
privind Dreptul Mediului, fiind singurul avocat recomandat pentru acest domeniu în România. Este unul
dintre membrii echipei NNDKP care a lansat Act for Ethics, hub dedicat aspectelor juridice și fiscale în
domeniul eticii de business și al conformității. De asemenea, Roxana este specializată în protecția datelor.

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
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

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

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 22 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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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

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

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 20 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.

CHiPER Claudia

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG

Expertiză în drept financiar-bancar // finanțări pentru proiecte de real estate, energie și infrastructură, piețe de capital, FinTech

Funcție
Partener

Studii

• Diplomă de Master în Drept,
Queen Mary University of London,
Regatul Marii Britanii, 2007
• Diplomă de Licenţă, Universitatea
Româno-Americană, Facultatea de
Drept, 2003

Experienţă

• Partener, Coordonator
departamentul de Drept FinanciarBancar, Wolf Theiss Rechtsanwälte
GmbH & Co KG, București,
România, 2013-prezent (fiind parte
din echipa Wolf Theiss începând cu
2008)
• Consilier juridic, Ministerul Justiției,
Bucureşti, România, 2003 – 2008

Contact

Tel.: +40 21 308 81 00
Email: claudia.chiper@wolftheiss.com
www.wolftheiss.com

Cu o experiență de 18 ani, Claudia Chiper este partenerul coordonator al echipei
de drept bancar și financiar în cadrul biroului Wolf Theiss din Bucureşti.
Claudia are o experiență vastă în coordonarea tranzacțiilor de finanţare, precum și
în consilierea instituțiilor de credit internaționale și naționale, a instituțiilor financiare și
a altor companii cu profil similar cu privire la legislația română ce guvernează
reglementarea acestor instituții şi a activităților pe care le desfășoară în România, ale
legislației piețelor de capital și ale serviciilor financiare. Claudia este specializată în
legislația privind serviciile de plată și a consiliat instituții de credit, instituții financiare
nebancare, emitenți de monedă electronică, precum și alți furnizori de servicii de plată
cu privire la aspecte legate de licențiere, lansarea și structurarea produselor pe piața
românească, precum și cu privire la aspecte legate de protecția consumatorilor. De
asemenea, Claudia a fost implicată în numeroase tranzacții și proiecte care au vizat
vânzarea de portofolii de credite neperformante precum și aspecte legate de dreptul
concurenței, cum ar fi concentrările economice, acordurile de distribuție și investigații
privind înțelegerile între concurenți.

Prezentăm în cele de urmează câteva din tranzacţiile recente coordonate de Claudia:
• Asistarea international Finance Corporation (iFC), membră a Băncii Mondiale, în ceea ce privește
acordarea unor împrumuturi în valoare de 55 de milioane de euro către Garanti Bank România pentru finanțarea
iMM-urilor, în special a celor deținute și gestionate de femei antreprenor.
• Asistarea unui sindicat de bănci format din Erste Bank Group AG, Deutsche Pfandbriefbank AG și Banca
Comercială Română în legătură cu o facilitate de 190.000.000 EuR acordată grupului AFi Europe (o companie
lider în domeniul dezvoltării și investițiilor imobiliare care operează în Europa Centrală și de Est și care se
concentrează pe dezvoltarea de proiecte comerciale și rezidențiale de mari dimensiuni) în scopul achiziționării
portofoliului de birouri al NEPi Rockcastle din România.
• Asistarea OTP Bank Nyrt. și OTP Bank România S.A. în legătură cu facilitățile în sumă maximă de
aproximativ 29.380.000 euro acordate către o societate de proiect din România în scopul refinanțării costurilor
aferente dezvoltării unui complex rezidențial format din două clădiri, situat în București.
• Asistarea Raiffeisen Bank S.A. (România) în calitate de emitent în cadrul emisiunii inaugurale de obligațiuni
verzi - 400.575.000 RON 3,086% Senior Preferred (MREL) Eligible Green Notes cu scadența în 2026, în cadrul
programului EMTN. Aceasta a marcat prima emisiune de obligațiuni verzi din sectorul bancar românesc la data
emisiunii respective.
• Asistarea Băncii Comerciale Române S.A. ("BCR"), în calitate de emitent, parte a grupului Erste Group
Bank, în legătură cu emisiunea inaugurală a BCR de obligațiuni verzi preferențiale de 500 milioane de lei, de tip
Senior Preferred (eligibile MREL), în valoare de 5,00 la sută, cu scadența în 2028, în cadrul programului EMTN
Multi issue.
Clienţi importanţi: Raiffeisen Bank international AG, Raiffeisen Bank S.A., Banca Comercială Română,
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, international Finance Corporation, OTP Bank S.A., Erste
Group Bank AG.
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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 23 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.

DuDOiu Mihai

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

Funcție

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

Experiență:

• 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

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 21 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

• 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
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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

Silvana IVAN este avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi cocoordonator al departamentului pieţe de capital. Cu o experienţă practică de 20 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

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)

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

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, fuziuni și achiziții,
drept societar

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

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.
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OLTEANu Sebastian

Toncescu și Asociații SPRL - KPMG Legal

Expertiză în servicii financiare

Funcție
Partener

Studii

• Licentiat în drept, Universitatea
Bucureşti

Experiență
• 19 ani

Contact

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

Cu 19 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

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 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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Noerr

RADu Alina

Expertiză în drept financiar/bancar

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

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

// piața de capital, asigurări // insolvență/restructurare
Experiență:
• Partener, NNDKP (2004-prezent)
• Asociat/Asociat Senior, NNDKP (1997-2004)

Alina Radu este unul dintre cei mai reputaţi avocaţi români din domeniu dreptului
bancar. Alina are o experienţă profesională de peste 24 de ani dobândită prin coordonarea
şi implicarea într-o gamă largă de proiecte complexe care au contribuit în mod
semnificativ la evoluţia sistemului financiar-bancar din România, atât prin dezvoltarea şi
extinderea cadrului de reglementare aferent serviciilor financiare, cât şi prin fuziuni şi
achiziţii în domeniul bancar, precum privatizarea BCR.
Coordonează în mod frecvent proiecte care necesită cunoașterea aprofundată a aspectelor de reglementare din
domeniul serviciilor financiar-bancare și relaționarea cu Banca Națională a României și 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
neîndeplinirii de către debitori a obligațiilor asumate sau în cazul unor proceduri complexe de insolvență. De-a
lungul carierei sale, Alina a coordonat proiecte de finanțare încheiate cu succes în valoare de peste 5 miliarde
EuR.

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

Dana este specializată în finanțări și restructurări, privatizări, fuziuni și
achiziții. 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 numeroase achiziții 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 unui lider din sectorul farma cu privire la complexe restructurări ale grupului și
numeroaselor subsidiare, specializate pe domenii medicale și farmaceutice;
Arii de expertiză acoperite: banking & finance, fuziuni și achiziții/privatizări, restructurări și insolvențe,
drept societar și comercial, real estate.

SiGNEANu Mariana

Expertiză în drept financiar-bancar

Funcție

Partener, Coordonatoarea Practicii de
Banking & Finance

Contact

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

MPR PARTNERS | MARAVELA, POPESCU & ASOCIAȚII

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.
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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

Combinând creativitatea cu o cunoaștere profundă a reglementărilor, Laura a
condus proiecte juridice inovatoare și are un palmares de succes în proiecte
complexe 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) si ariei de M&A.
În ultimii ani, Laura s-a concentrat și implicat si 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 considerate dintre 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.

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

VOiNESCu Valentin

Expertiză în drept financiar-bancar/piața de capital

Funcție

Partener, practica de Drept Bancar și
Finanțări

Studii

• MBA, Vienna University Executive
Academy (2019)
• Universitatea din București,
Facultatea de Drept (2004)

Contact

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

// insolvență/restructurare

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 16 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. Valentin este membru al boardului Turnaround Management Association (TMA Romania).

inSolvenţă Şi
ReStRuctuRaRe


BiDALACHE iuliana

POPESCU & ASOCIAȚII

Expertiză în restructurare și insolvență // litigii / taxe

Funcție
Partner

Studii

• Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Iași, Diplomă de Master în Drept
Penal
• Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Iași, Facultatea de Drept, Diplomă de
Licență în Drept

Contact

Tel.: 021 589 73 53
Email:

iuliana.bidalache@popescu-asociatii.ro

www.popescu-asociatii.ro

Iuliana BIDALACHE este avocat şi practician în insolvență care de-a lungul a
aproape 15 ani a asistat şi reprezentat numeroase companii pe parcursul tuturor
etapelor de reorganizare şi insolvență, inclusiv reorganizare judiciară şi voluntară,
proceduri de pre-insolvență, faliment şi lichidare, recuperare de active şi/sau negocieri
cu debitori şi creditori, dar şi evaluarea fezabilităţii juridice a planurilor de
reorganizare, analiza transferurilor şi contractelor încheiate înainte de deschiderea
procedurilor de insolvență, precum şi a pretenţiilor legate de rezilierea actelor
frauduloase şi angajarea răspunderii pentru starea de insolvență a debitorului.
iuliana gestionează dosare complexe de litigii în domeniul insolvenţei, inclusiv
recuperarea creanţelor, proceduri de executare silită, litigii şi dispute comerciale şi
civile, cesiuni încredinţate de clienţi într-o gamă largă de sectoare, precum energie,
industria farmaceutică, FMCG sau domeniul financiar. Este recunoscută de
prestigiosul director juridic Legal 500 EMEA ca fiind unul dintre cei mai competenţi avocaţi români de ultimă
generaţie în restructurare şi insolvență, în ultimii 5 ani consecutiv.
O selecţie a mandatelor şi dosarelor relevante include asistență şi reprezentare juridică pentru:

l unul dintre cei mai importanţi dealeri Ford din România pe parcursul procedurii de insolvență care a

presupus planuri succesive de reorganizare pentru valoarea totală a creanţelor (1.500.000 de euro) care urmează
să fie rambursate creditorilor.
l unul dintre jucătorii cheie din industria de energie electrică în multiple litigii comerciale, administrative şi
fiscale derivate din rapoartele de audit realizate de Curtea de Conturi a României, precum şi în procedura de
insolvență împotriva uneia dintre cele mai mari companii petrochimice din România şi Europa de Sud-Est.
l una dintre cele mai mari companii din Europa de Est care produce peste 140 de sortimente de băuturi şi
produse alimentare, în mai multe proceduri de natură fiscală, comercială, corporativă şi de drept penal, în legătură
cu activitatea companiei şi interacţiunile sale pe piaţa internă şi externă cu operatorii economici şi autorităţile
statului.

BiVOLARu Emil

Expertiză în insolvenţă/restructurare

Funcție

Partener, practica Soluționarea
Disputelor

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

Expertiză în insolvență/restructurare

Funcție
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
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// litigii/arbitraj intern și internațional, taxe și fiscalitate

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 20 ani, atât
în fața instanțelor de judecată din România, cât și a celor de arbitraj. Are o
experiență bogată în proceduri de restructurări și insolvență, procese fiscale
complexe, litigii de drept civil. A fost implicat în unele dintre cele mai mari proceduri
de restructurare și insolvență din România, precum și în litigii imobiliare cu o valoare totală de peste 500
milioane de euro. Este membru fondator al NNDKP CELF – Centrul de Excelență în Litigii Fiscale.

EZER Marius

Partener, practica Soluționarea
Disputelor

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

// litigii/arbitraj intern și internațional, taxe și fiscalitate

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 15 ani în domeniul juridic. Este
specializat în proceduri complexe de insolvență, drepturile creditorilor și recuperarea de
bunuri, reorganizarea corporativă, precum și în litigii fiscale complexe. 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. Este membru al NNDKP CELF – Centrul de
Excelență în Litigii Fiscale.

FLOREA ioana

LEAUA DAMCALI DEACONU PAUNESCU - LDDP

Expertiză în insolvență/contencios administrativ/achiziții publice/PPP/dreptul muncii

Funcție

Managing Associate

Studii

• Absolventă a Facultății de Drept
din cadrul Universității din București

Contact

Tel.: +40 73 744 09 90
Email: iflorea@lddp.ro
www.lddp.ro

Ioana Florea are o experiență solidă și vastă, de peste 20 de ani, în proceduri
litigioase în fața instanțelor judecătorești române.
Ariile sale de activitate și specializare includ cu precădere domeniul
raporturilor civile dintre profesioniști, cel al achizițiilor publice, contencios
administrativ, parteneriat public-privat, insolvenței și dreptului muncii.
Pe lângă reprezentarea cu succes a clienților - atât persoane de drept public,
cât și de drept privat - în variate și complexe litigii în fața instanțelor
judecătorești, ioana Florea acordă acestora, cu aceeași implicare și cu același
profesionalism, consultanța necesară.
A făcut parte, pe parcursul activității sale ca avocat și este în continuare
parte în echipe de coordonare a unor proiecte majore în domeniul insolvenței și
al problematicii derivate din contractele colective de muncă.

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 11 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.
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MACAȘOi Andreea

Zamfirescu Racoți Vasile & Partners

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

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.

MiHAi Nicoleta

Expertiză în insolvență // restructurări, finanțări, asigurări

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

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 20 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 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.
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

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 21 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 și restructurare. A fost implicată în
importante proceduri de faliment și proceduri comerciale de arbitraj, cereri complexe de restituire a
proprietăților confiscate sub regimul comunist, implicații civile ale fraudei „white collar”, proceduri
complexe de restructurarea personalului.
A acumulat o experiență semnificativă în asistarea și reprezentarea clienților în fața instanțelor
arbitrale române și internaționale.
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 // faliment, litigii & arbitraj, drept societar & comercial, dreptul muncii & beneficii pentru salariați

Funcție

Deputy Managing Partner

Studii

• Diplomă de Masterat în Dreptul
Afacerilor, Universitatea București –
Facultatea de Drept (2016);
• Diplomă de licență în drept,
Universitatea București – Facultatea de
Drept (2005)

Contact

Bulevardul Aviatorilor, nr.43, Sector 1,
Cod poștal 011853, București,
România
Telefon: +40 21 202 59 10
Fax: +40 21 223 04 95
Email: mihai.popa@musat.ro
www.musat.ro

De peste 15 ani, Mihai oferă consultanță clienților în legătură cu procedurile de
reorganizare și insolvență, precum și în toate domeniile aferente dreptului muncii.
Mihai este avocat și practician în insolvență și această dublă calificare 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.

RADu Alina

Expertiză în insolvență/restructurare

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

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

// drept financiar/bancar, piața de capital, asigurări
Experiență:
• Partener, NNDKP (2004-prezent)
• Asociat/Asociat Senior, NNDKP (1997-2004)

Alina Radu are o experiență profesională de peste 24 ani, dobândită într-o gamă
largă de proiecte, inclusiv în drept bancar, finanțări, fuziuni și achiziții complexe în
domeniul bancar, restructurări, aspecte de drept imobiliar și societar. Alina a oferit
asistență cu privire la aspecte cheie în mai multe cazuri de restructurare care au implicat
instituții financiare de vârf. De asemenea, a asistat companii care achiziționează credite
neperformante pentru restructurarea datoriilor și reluarea proiectelor subiacente și
companii de servicii cu privire la aspectele cheie ale activității lor în România.

VOiNESCu Valentin

Expertiză în insolvență/restructurare

Funcție

Partener, practica de Drept Bancar și
Finanțări

Studii

• MBA, Vienna University Executive
Academy (2019)
• Universitatea din București,
Facultatea de Drept (2004)

Contact

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

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

// drept financiar-bancar/piața de capital

Experiență:
• Partener, NNDKP (2015-prezent)
• Asociat Senior, NNDKP (2009-2015)
• Asociat, CMS Cameron McKenna (2006-2009)
• Asociat, Nemoianu Attorneys-at-Law (2005-2006)

Valentin Voinescu are peste 16 ani de experiență profesională de peste 16 ani și
este specializat în restructurarea datoriilor și tranzacționarea datoriilor
problematice, fiind unul dintre cei mai activi avocați pentru bănci în domeniul
restructurării din ultimii ani. Este desemnat în mod regulat să structureze și să ofere
opțiuni de restructurare și recuperare a datoriilor în situații complexe, cu accent pe expunerile mari de grup
ale diferitelor bănci active pe piața din România. De asemenea, asistă potențialii cumpărători, în procesul
de due-diligence, în vânzările de portofolii de credite neperformante (NPL) de către băncile locale și a
coordonat numeroase tranzacții în acest domeniu. Valentin este membru al bordului Turnaround
Management Association (TMA Romania) și din decembrie 2019, Valentin a fost unul dintre liderii unui
think tank românesc organizat de TMA pentru implementarea Directivei privind cadrele de restructurarea
preventivă în România.
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despre cadrul juridic aplicabil În materia prețurilor
de transFer – aspecte legate de aplicarea În timp
a legii și Forța juridică a actelor de drept unional
sau internațional În materie

eva FoRiKa,
Partener nnDKP,
coordonator birou timişoara
inspecțiile ﬁscale în materia
prețurilor de transfer nu mai
prezintă o noutate.
Dimpotrivă, asistăm la o
oarecare recurență, chiar
”standardizare” în ceea ce
privește abordările/temele
urmărite de echipele de
inspecție ﬁscală care
analizează tranzacțiile
desfășurate cu persoane
aﬁliate din perspectiva
respectării principiului valorii
de piață a prețurilor de
transfer.
Nivelul deﬁcitului bugetar
generează o presiune
suplimentară asupra
companiilor supuse inspecției
ﬁscale, iar în contextul
economic de față, o povară

ﬁscală suplimentară poate
afecta semniﬁcativ șansele de
supraviețuire ale unei
companii. Marii contribuabili
sunt, de regulă, companii din
România care sunt parte a unui
grup multinațional și, ca atare,
sunt controlați – din ce în ce
mai riguros – pe zona
prețurilor de transfer, iar
premisa de la care pornesc
autoritățile ﬁscale este că
tranzacțiile efectuate între
persoane aﬁliate care fac parte
din grupuri multinaționale sunt
realizate la un preț inferior sau
superior celui de piață, în
detrimentul companiei din
România, ajungându-se la
sume suplimentare consistente
stabilite în sarcina
contribuabililor veriﬁcați ca
urmare a majorării bazei
impozabile.
În acest context, și având în
vedere că procedurile de
control în desfășurare vizează
perioade în timp supuse unui
cadru legislativ diferit,
aspectele legate de aplicarea
normei ﬁscale în timp, precum
și de forța juridică – diferită – a
normelor ﬁscale pot face
diferența în disputele grefate
pe actele de control întocmite
de autoritățile ﬁscale în
materia prețurilor de transfer.
Cadrul juridic de drept
material în vigoare în ceea ce
privește zona prețurilor de
transfer se circumscrie

prevederilor articolului 11 alin
(4), art. 19 alin (6) din legea nr.
227/2015 privind codul Fiscal,
normelor metodologice
aferente acestuia, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr.
1/2016, precum și Ordinului
președintelui aNaF nr. 442 din
22 ianuarie 2016 privind
cuantumul tranzacțiilor,
termenele pentru întocmirea,
conținutul și condițiile de
solicitare a dosarului prețurilor
de transfer și procedura de
ajustare/estimare a prețurilor
de transfer.
Anterior datei de 1 ianuarie
2016, materia prețurilor de
transfer a fost guvernată de
dispozițiile cuprinse în articolul
11 alin (2) din legea 571/2003
privind codul Fiscal, în normele
metodologice
corespunzătoare, astfel cum au
fost aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004 (cu
modiﬁcările ulterioare), în
articolul 79 alin. (2) din
Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind codul de
procedură ﬁscală și în Ordinul
președintelui aNaF nr. 222 din
8 februarie 2008 privind
conţinutul dosarului preţurilor
de transfer.
Determinarea corectă a
cadrului legal în vigoare în
perioada supusă controlului ar
putea ﬁ relevantă, de exemplu,
în ceea ce privește existența
vreunei obligații de a pregăti

un dosar de prețuri de transfer
în termenul legal stabilit
pentru depunerea declarațiilor
anuale privind impozitul pe
proﬁt. Dacă avem în vedere un
control care vizează anul 2015,
o atare obligație nu a existat
nici măcar în sarcina unui mare
contribuabil care desfășura
tranzacții cu persoane aﬁliate
având o valoare semniﬁcativă.
astfel, dacă autoritatea ﬁscală
ar solicita prezentarea unui
dosar de prețuri de transfer
pentru anul 2015, aceasta ar
trebui să acorde un termen
pentru punerea la dispoziție a
dosarului în condițiile
articolului 2 alin (6) din Ordinul
222/2008. Dimpotrivă, dacă
veriﬁcarea privește anul 2016
sau orice an ﬁscal ulterior,
marii contribuabili care
întrunesc criteriile prevăzute în
articolul 2 alin. (1) din Ordinul
442/2016 au o atare obligație
și nu vor putea solicita
acordarea unui termen pentru
întocmirea dosarului prețurilor
de transfer.
În ceea ce privește forța
juridică a actelor de drept
unional sau internațional în
materie, remarcăm aceea că,
atât cadrul juridic aplicabil
înainte de 1 ianuarie 2016, cât
și cel de după această dată, fac
referire la două acte
fundamentale în materia
prețurilor de transfer, de
sorginte juridică externă:
avocaȚi experȚi I Decembrie 2021 I
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liniile directoare privind
preţurile de transfer emise de
către Organizaţia pentru
cooperare şi Dezvoltare
economică pentru societăţile
multinaţionale şi
administraţiile ﬁscale, cu
amendamentele/modiﬁcările
şi completările ulterioare,
precum și codul de conduită
privind documentaţia
preţurilor de transfer, publicat
în Jurnalul Oﬁcial al uniunii
europene seria c, nr. 176/1
din 28 iulie 2006.
astfel, în ceea ce privește
cadrul juridic aplicabil înainte
de 1 ianuarie 2016, liniile
directoare OecD privind
prețurile de transfer sunt
menționate în articolul 11 (2)
lit. (d) din legea 571/2003
privind codul Fiscal, în
normele metodologice
corespunzătoare articolului 11
alin (2), precum și în articolul 6
din Ordinul 222/2008, iar
această din urmă prevedere
face trimitere și la codul de
conduita ue privind
documentația prețurilor de
transfer.
Totodată, cadrul juridic
aplicabil după 1 ianuarie 2016
face trimitere la liniile
directoare OecD privind
prețurile de transfer în
articolul 11 alin. (4) din legea
227/2015 privind codul Fiscal,
în normele metodologice
corespunzătoare articolului 11
alin (4), precum și în articolul
10 din Ordinul 442/2016 care,
la rândul său, se referă și la
codul de conduita ue privind
documentația prețurilor de
transfer.
cuprinsul concret al normelor
de drept intern care fac
referire la cele de sorginte
externă este însă diferit, cel
puțin în ceea ce privește liniile
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directoare OecD privind
prețurile de transfer. astfel, în
legislația epocii anterioare
datei de 1 ianuarie 2016
referința cu valoare de lege
dispunea numai că ”La
stabilirea preţului de piaţă al
tranzacţiilor între persoane
aﬁliate se foloseşte cea mai
adecvată dintre următoarele
metode: a) metoda comparării
preţurilor […]; b) metoda costplus [...]; c) metoda preţului de
revânzare [...]; d) orice altă
metodă recunoscută în liniile
directoare privind preţurile de
transfer emise de Organizaţia
pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică”. Totodată,
alineatul ﬁnal al normelor
metodologice corespunzătoare
articolului 11 alin (2) stipula:
”Pentru aplicarea prezentelor
norme metodologice,
autorităţile ﬁscale vor lua în
considerare şi Liniile directoare
privind preţurile de transfer,
emise de Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare
Economică.”
analizând legislația aplicabilă
de la 1 ianuarie 2016, vom

observa că însuși paragraful
ﬁnal al articolului 11 alin. (4)
prevede că ”În aplicarea
prezentului alineat se utilizează
prevederile din Liniile
directoare privind preţurile de
transfer emise de către
Organizaţia pentru Cooperare
şi Dezvoltare Economică pentru
societăţile multinaţionale şi
administraţiile ﬁscale, cu
amendamentele/modiﬁcările şi
completările ulterioare”.
altfel spus, legislația în vigoare
în prezent conferă liniilor
directoare OecD privind
prețurile de transfer forță
juridică superioară normelor
metodologice și celor cuprinse
în Ordinul 442/2016, deoarece
chiar codul ﬁscal, care are
valoarea juridică a legii,
dispune utilizarea liniilor
directoare în aplicarea
articolului 11 alin (4). pe cale
de consecință, ori de câte ori
liniile directoare OecD cuprind
prevederi mai favorabile celor
cuprinse în normele
metodologice de aplicare ale
codului ﬁscal sau în norme
cuprinse în Ordine ale

președintelui aNaF, acestea ar
trebui aplicate cu prioritate în
virtutea forței lor juridice
superioare conferite de codul
Fiscal.
Nu mai puțin important,
referirea Ordinului 222/2008,
respectiv a Ordinului 442/2016
la codul de conduita ue privind
documentația prețurilor de
transfer poate fundamenta o
cerință de simpliﬁcare în
materie documentară, prin
raportare la practica – din ce în
ce mai – exigentă a
autorităților ﬁscale în ceea ce
privește documentarea
modului de determinare a
prețurilor de transfer, în
special în cazul achizițiilor de
bunuri și/sau servicii de la
grup.
astfel, ambele acte
fundamentale în materia
prețurilor de transfer, de
sorginte juridică externă, pot
conferi argumente
suplimentare care pot ﬁ
utilizate în disputele grefate pe
actele de control întocmite de
autoritățile ﬁscale în materia
prețurilor de transfer.
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noutăți privind executarea silită
a obligațiilor Fiscale Împotriva
societăților În insolvență
art. 2663 în vederea clariﬁcării

aceleași principii se aplicau și în

aplicarea prevederilor legii nr.

fost aprobat de către

completat cu un nou capitol,

reorganizare atunci când

Dispoziții aplicabile cazurilor

unor aspecte generate de

85/2014 privind procedurile de

prevenire a insolvenței și de

insolvență, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, în

situația în care judecătorul-

astfel, în contextul legislativ dat
de legislația în materie ﬁscală și

generală în materia executării
silite ﬁscale) și cele din legea
insolvenței (legea specială).

astfel, prin O.G. nr. 30/2017 au

fost introduse în legea nr.

207/2015 (privind codul de

procedură ﬁscală) prevederile

nr. 207/2015 stabilesc, prin

derogare de la dispozițiile legii

stingă, urmând a se proceda la

celor reprezentând repararea

ﬁscale restante administrate de
necuprinse în plan să nu se

nr. 85/2014 privind procedurile

de prevenire a insolvenței și de

a creanțelor bugetare de natura

dreptul de a o realiza.

de reorganizare a fost respectat

judiciare și a sumelor conﬁscate

acesta nu a fost respectat,

insolvenți, stabilite prin hotărâri

anularea acesteia ulterior

procedură ﬁscală (legea

Dispozițiile art. 2663 din legea

scăderea acestora din evidența

ultimii ani au fost introduse mai

prevederile din codul de

perioada derulării procedurii

insolvenței sau reorganizării

ce privește materia insolvenței,

credală, iar pentru diferența de
prin urmare, organul ﬁscal

urmează să ﬁe coroborate

s-a preconizat că, pe toată

ﬁscală și prin derogări în ceea

insolvență, că executarea silită

generat multiple probleme în

reglementeze modul în care

aprobat.

ca atare, prin O.G. nr. 30/2017

silite a creanțelor în materie

organul ﬁscal central

valoare, creditorul nu mai avea

multe modiﬁcări menite să

privind procedura executării

prin O.G. nr. 30/2017, debitorul

era obligat doar la acoperirea

acestora cu starea de

aplicare. În acest context în

ca debitorii să se conformeze

excepții de la reglementările

judiciare, după caz, creanțele

anterioară modiﬁcărilor operate
creanțelor admise la masa

insolvență a debitorului a

speciale, care se constituie în

care au fost stabilite reguli

în materia insolvenței,

executare silită a creanțelor

ﬁscale în contextul suprapunerii

de reorganizare conﬁrmat de

planului de reorganizare

acest sens.

respectiv capitolul Xii1-

speciale de executare silită, prin

acceptate în totalitate în planul

ﬁscal pentru a ﬁ înscrise la masa
judecătorești pronunțate în

procedură ﬁscală a fost

creanțele ﬁscale nu erau

judecătorul-sindic, sub rezerva

credală, pe baza unei hotărâri

problema realizării măsurilor de

judecătorul-sindic un plan de

sindic admite în parte creanțele
ﬁscale solicitate de organul

maRiuS ezeR,
Partener,
Practica de Soluţionarea
Disputelor, nnDKP

cazul debitorilor pentru care a

sumelor conﬁscate, codul de

trebuia să procedeze la

închiderii procedurii insolvenței,
atunci când creanțele nu mai
erau admise la masa credală
potrivit legii, sub rezerva ca
debitorul să nu ﬁ fost

condamnat pentru bancrută

simplă sau frauduloasă ori să nu
i se ﬁ stabilit răspunderea

pentru efectuarea de plăți ori

transferuri frauduloase, inclusiv
în cazul atragerii răspunderii
acestuia.

ﬁscală în situația în care planul

în totalitate, iar în cazul în care
aceste creanțe urmează a ﬁ
realizate.

astfel, în scopul facilitării

prejudiciului material, a

amenzilor, a cheltuielilor

datorate de debitorii declarați
judecătorești, se realizează

potrivit dispozițiilor codului de

procedură ﬁscală.

recuperării tuturor creanțelor

prin excepție de la prevederile

judecătorești pronunțate în

procedură ﬁscală, în cazul

bugetare stabilite prin hotărâri

art. 220 alin. 8 din codul de

materie penală, provenite din

debitorului care datorează

respectiv pentru recuperarea

reprezentând repararea

săvârșirea unor infracțiuni,

sumelor reprezentând

repararea prejudiciului

material, a amenzilor, a

cheltuielilor judiciare și a

sume de natura celor

prejudiciului material, a

amenzilor, a cheltuielilor

judiciare și a sumelor conﬁscate
și pentru care s-a dispus
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atragerea răspunderii potrivit

întreprinse în desfășurarea

condițiile și după procedura

ﬁscală poate ﬁ recuperată în

insolvența, coordonarea

un an doilea moment

prioritate.

intră în faliment sau face

prevederilor legislației privind
executării silite revine organului
de executare silită cazuri
speciale în a cărui rază

teritorială își are/și-a avut

domiciliul ﬁscal debitorul

procedurii insolvenței.

important din punct de vedere
cronologic este reprezentat de
modiﬁcarea legii insolvenței
introdusa de O.u.G. nr.

88/2018 ce vizează ultima teză

insolvent.

a art. 143 alin. (1) din legea nr.

nr. 207/2015 se stabilește

prevede: „(…) Pentru datoriile

așadar, prin art. 2663 din legea

faptul că executarea silită a

creanțelor bugetare de natura
celor reprezentând repararea
prejudiciului material, a

amenzilor, a cheltuielilor
judiciare și a sumelor

conﬁscate datorate de debitorii
declarați insolvenți și care sunt
creanțe bugetare stabilite prin
hotărâri judecătorești în
materie penală nu mai

urmează procedurile de

insolvență, ci se realizează

potrivit procedurilor în materie
ﬁscală.

curtea constituțională a reținut
prin Decizia nr. 306 din 11 mai
2021 că prevederile legale
criticate sunt clare și nu

afectează principiul securității
raporturilor juridice. acestea
dau prevalență apărării

interesului public într-o situație
specială, respectiv punerea în

executare a tuturor creanțelor

bugetare stabilite prin hotărâri
judecătorești pronunțate în

materie penală provenite din

săvârșirea de infracțiuni, astfel:
a) sumele reprezentând
repararea prejudiciului
material; b) amenzi; c)

cheltuieli judiciare; d) sume

conﬁscate. Mai mult decât atât,
ele au drept scop evitarea

sustragerii de la plată a acestor
sume de bani, ca urmare a

unor posibile acțiuni dolosive
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85/2014, respectiv cea care

insolvenței, care se aplică cu
În toate cazurile in care

legiuitorul a înțeles să se refere

la o executare silită individuală,
exterioară insolvenței, acesta a
prevăzut expres acest aspect,
ﬁind enumerate cu titlu de

exemplu prevederile art. 126

(debitorul comisionar), art. 142

cumulate în perioada procedurii

(depunerea unei cauțiuni în

mai mare de 60 de zile se poate

(executarea silită împotriva

aceasta prevedere a ridicat în

nelimitată), art. 173

interpretări, majoritatea având

admiterii cererii de atragere a

de insolvență care au o vechime
începe executarea silită”.

practica si doctrină numeroase
drept punct de pornire

procedurile de executare silită

favoarea furnizorului), art. 164

asociaților cu răspundere

(executarea silita ca urmare a
răspunderii patrimoniale a

organelor de

demarate de creditorii bugetari

conducere/supraveghere) din

procedura insolvenței.

executarea silita individuală

(legea nr. 85/2014) si legea

143 alin. (1) din legea

împotriva societăților aﬂate în

concursul dintre legea specială
generala (codul de procedura
ﬁscala) este soluționat în

favoarea legii insolvenței,

motivat de împrejurarea că

procedura generală de stabilire
a creanțelor ﬁscale și de

recuperare a acestor creanțe

împotriva debitorilor care nu se
aﬂa in situații speciale (i.e., in

procedura de insolvență) este
reglementată de codul de

legea nr. 85/2014. astfel,

prevăzută de ultima teza a art.
insolventei nu reprezintă un
caz de încetare a efectelor

procedurii de insolvență, ci o

completare a cazurilor în care
creditorii își pot recupera

individual creanțe, în cadrul
procedurii colective.

Nu în ultimul rând se impun a ﬁ
menționate modiﬁcările

introduse în anul 2021 prin
O.G. nr. 8/2021 (privind

procedură ﬁscală, în timp ce

modiﬁcarea și completarea

reglementează procedura

11/2021 (privind modiﬁcarea și

legea insolventei

specială de realizare a tuturor
creanțelor, inclusiv a celor

ﬁscale, față de un debitor în
insolvență. prin urmare, o
creanță ﬁscală ce datează
anterior momentului

deschiderii procedurii

insolvenței față de un debitor
aﬂat în procedura insolvenței
poate ﬁ realizată doar în

codului Fiscal) și O.G. nr.
completarea codului de

procedură ﬁscală) prin care s-a
prevăzut faptul că facilitatea

privind eșalonarea la plată (în

cazul în care contribuabilul
obiectul unei proceduri de
lichidare.

Noile modiﬁcări aduse în
materie prevăd faptul că

eșalonarea la plată nu se

acordă pentru obligațiile ﬁscale
admise la masa credală, pentru
debitorii pentru care s-a

deschis procedura insolvenței.
astfel, pentru a beneﬁcia de

eșalonarea la plată, debitorul
trebuie:

-să nu se aﬂe în procedura
falimentului;

-să nu se aﬂe în dizolvare;
-să nu i se ﬁ stabilit

răspunderea potrivit legislației
privind insolvența şi/sau
răspunderea solidară.

eșalonarea la plată acordată
pentru obligațiile ﬁscale îşi
menține valabilitatea în

condițiile în care se achită

sumele reprezentând obligații

ﬁscale restante ale debitorului
pentru care s-a stabilit
răspunderea potrivit

prevederilor legislației privind

insolvența şi/sau răspunderea
solidară, în cel mult 30 de zile

de la data stabilirii răspunderii.
Modiﬁcările implementate în

ultimii ani vin în întâmpinarea
problemelor generate în
practică și au drept scop

clariﬁcarea modului în care
executarea silită în cazul

debitorilor insolvenți urmează
a ﬁ efectuată. prioritatea dată
procedurii de insolvență este

cazul executărilor silite ﬁscale)

justiﬁcată și este menită să

care se aﬂă în procedura

măsurilor ce au ca obiect

nu se acordă contribuabilului
falimentului sau în lichidare.

eșalonarea la plată îşi pierde

valabilitatea imediat şi datoria

asigure un caracter unitar

realizarea creanțelor împotriva

persoanelor supuse

prevederilor legii insolvenței.
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avantajele arbitrajului online
PREAMBul

Dr. alina cobuz- băgnaRu,
Partener Fondator
ScPa cobuz şi asociaţii

arbitrajul online poate ﬁ
deﬁnit ca un arbitraj în care
toate aspectele procedurilor se
desfășoară online.
În cadrul arbitrajelor online
inclusiv audierile se desfășoară
prin utilizarea
videoconferințelor, iar
majoritatea arbitrajelor online
presupun și implică
posibilitatea părților de a-și
încarcă documentele utilizate
ca probă, și examinarea
martorilor în acest mod.
arbitrajul online se aseamănă
cu medierea online, implicănd
costuri mai mici și o
ﬂexibilitate mai mare datorită
naturii lor asincrone.
Dezavantajul arbitrajului online
de a nu avea interacțiuni față
în față este, de asemenea, mai
puțin semniﬁcativ, deoarece
arbitrajele se bazează mai
puțin pe interacțiunile părților,
dar mai mult pe comunicări
scrise și depunere de dovezi.
utilizarea tehnologiilor
informatice a inﬂuențat și
simpliﬁcat procedura de
arbitraj. De exemplu, a fost
dezvoltat un software de
traducere simultană pentru a
facilita participarea părților
multilingve în timp real prin
conferințele video. există
software special pentru
securizarea stocării, accesului
și distribuției informațiilor.
cu toate acestea, este esențial
ca software-ul să ﬁe conceput
astfel încât să se asigure că
părțile au puteri egale de
comunicare și abilități similare
pentru utilizatori.
Noile tehnologii avantajează
inclusiv companiile mici, care
sunt de obicei descurajate să
rezolve soluționarea litigiilor
din cauza costurilor ridicate, a
distanțelor geograﬁce și a
cheltuielilor de călătorie
aferente. evitând astfel de

obstacole, aceste mici
companii pot intra cu ușurință
în soluționarea litigiilor cu
marile companii
multinaționale.
COMuNICAREA ÎNtRE PăRȚI

Dacă arbitrajul se desfășoară
online, părțile ar trebui să
discute inclusiv prin e-mail sau
alte platforme electronice
despre alegerea legii aplicabile,
să încheie online un acord de
arbitraj/clauză compromisorie
printr-un contract semnat
digital de către acestea.
pot stabili inclusiv locul
semnării hotărârii de către un
arbitru sau un panel de arbitrii.
arbitrajul online este deosebit
de convenabil și eﬁcient în
cazul în care părțile sunt
situate la distanță sau
călătoresc foarte mult.
tRIMItEREA CERERII
dE ARBItRARE

pot exista trei situații posibile
pentru depunerea sau
trimiterea unei cereri de
arbitrare:
(1) un contract electronic care
conține o clauză de arbitraj
online; (2) un contract scris
care prevede arbitrajul online;
și (3) O trimitere la arbitrajul
online chiar și după ce a apărut
disputa.
Flexibilitatea pe care o
comportă arbitrajul on-line
permite părților ca și în cazul în
care nu au inserat vreo clauză
referitoare la arbitrajul online,
să poată recurge la acesta, în
cazul în care ambele părți
ajung la acest acord.
AVANtAJElE ARBItRAJuluI
ONlINE

Rolul tehnologiei online pentru
soluționarea litigiilor este unul
modern și eﬁcient.

Dacă reclamantul este
membru al orașului New York
și pârâtul se aﬂă în asia, arbitrii
pot ﬁ la londra. Fără să-și
părăsească orașele și fără să se
vadă ﬁzic, ei își pot rezolva
disputele prin utilizarea
arbitrajului online.
Arbitrajul online permite să
dispară limitările geograﬁce.
atât internetul, cât și arbitrajul
internațional online depășesc
granițele naționale.
Internetul oferă un loc neutru
pentru părțile dintr-un litigiu.
părțile și arbitrii nu trebuie să
se deplaseze pentru audieri în
arbitrajul online; capacitatea
de conferință audio și video
permite părților să organizeze
ședințe și audieri de la distanță
pentru a reduce semniﬁcativ
cheltuielile de călătorie și
costurile de organizare ale
arbitrajului.
utilizarea arbitrajului
internațional online pentru
comerțul electronic și alte litigii
conduce la mari economii de
bani și timp, și, de asemenea
va crește eﬁciența - părțile vor
putea să inițieze și să
formuleze o cerere prin
accesarea unui site web și a
completării formularelor
electronice pentru proces.
Arbitrajul online sporește
viteza și eﬁciența arbitrajului;
este deja de notorietate faptul
că arbitrajul este caracterizat
prin celeritatea procedurilor,
spre deosebire de procedurile
din fața instanței de drept
comun. Mai mult decât atât, în
arbitrajul online sistemele de
înregistrare a documentelor
bazate pe web vor ajuta părțile
să trimită multe documente
instantaneu, la orice distanță și
fără costuri.
Arbitrajul online este
convenabil. Trimiterile pot ﬁ
arhivate de sisteme automate
de gestionare a documentelor
și pot ﬁ revizuite din orice
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locație, în orice moment. Fiind
stocate în cloud nu există riscul
pierderii acestor documente.
CONdIȚII PENtRu
dESfășuRAREA
ARBItRAJuluI ONlINE

pentru un arbitraj online de
succes, este necesară o
organizare foarte bună, pe
lângă disponibilitatea tuturor
participanților.
ar trebui să existe următoarele:
o infrastructură administrativă
adecvată care ar sprijini
arbitrajul online, o interfață de
computer actualizată din
punct de vedere tehnic și ușor
de utilizat. In plus o platformă,
intuitivă, pentru cea mai bună
utilizare a serviciului este mai
mult decât necesară.
Mai presus de orice insa,
nivelul de securitate trebuie să
ﬁe unul cât mai avansat.
În plus trebuie să existe un
grup de arbitri, care să ﬁe și să
rămănă independenți și
imparțiali și care să se bucure

i

ii

de o bună reputație dar, mai
ales, sunt tech savy sau au
disponibilitatea de a utiliza
instrumentele online.
Încredere în procedurile
electronice între utilizatori: etrust în rândul utilizatorilor
este factorul cheie al
disputelor de succes
soluționate online.
Companiile ar trebui să aibă
un sistem intern de
soluționare a litigiilor online,
pentru că va ﬁ mai sigur din
punct de vedere al păstrării
conﬁdențialității pe lângă
reducerea costurilor și
economisirea de timp. in plus
procedura de arbitraj online
trebuie discutată în prealabil.
Toate problemele legale care
apar din arbitrajul online
trebuie să ﬁe abordate si
discutate, cum ar ﬁ: utilizarea
mai multor limbi- Sistemul
multilingv ajuta la progresul
arbitrajului online precum și
costurile reduse, acestea ﬁind
avantaje incontestabile pentru
arbitrajul online.

PROCEduRA ARBItRAlă
ÎN ROMăNIA

cartea a iV-a din codul de
procedură civilă vizează
procedurile de arbitraj
aplicabile în România.
În cuprinsul dispozițiilor legale
nu se face trimitere în niciun
moment la posibilitatea ca
arbitrajul să se desfășoare
onlinei.
Opinăm că, deși legea
stipulează obligativitatea
formei scrise a convenției
arbitrale, aceasta s-ar putea
încheia și digital, cu semnătura
electronică a ambelor părți,
condițiile legale ﬁind astfel
îndeplinite.
așa cum am menționat la
început, litigiile de drept
comun pun accent și pe
interacțiunea față-în-față, se
administrează probele cu
interogatoriul părților și cu
martori, este necesar ca
instanța să își formeze
convingerea, observând în
timp real reacțiile părților și a

martorilor pentru a interpreta
dacă aceștia spun adevărul sau
nu.
De asemenea, dezbaterile sunt
importante din perspectiva
faptului că avocații și părțile își
susțin pledoariile de ﬁnal, intră
în replică și reacțiile la cald
sunt atent cântărite de
instanță.
Spre deosebire de procedura
de drept comun, arbitrajul
presupune o procedură
predominant scrisă. Deși există
audieri de martori și o
procedură orală în care
avocații își expun punctele de
vedere, arbitrii vor prioritiza
înscrisurile în detrimentul
rezultatului acestor audieri.
primii pași în direcția
arbitrajului online sunt deja
parcurși și în România. pe siteul institutului arbitral Român
există detalii despre platforma
web arbitraj ad-hocii.
Din păcate, pentru litigiile de
drept comun opinăm că nu se
întrevede această posibilitate
curând. la nivelul instanțelor
sunt probleme cu digitalizarea,
nu s-a reușit nici măcar
implementarea adecvată a
dosarului electronic, respectiv
scanarea tuturor
documentelor din dosare, ca
urmare a problemelor ce țin
de subdimensionarea
personalului și de pregătirea
acestuia.
prin urmare arbitrajul se
detașează si căștigă următorul pas ﬁind
normalizarea derulării
procedurilor de arbitraj online
și opțiunea părților pentru
această modalitate de
desfășurare a arbitrajelor cu
prioritate.

Titlul ii- convenţia arbitrală, art. 548 alin. (1) cod proc. civ. stipulează: ‘’Convenţia arbitrală se încheie în scris, sub sancţiunea nulităţii. Condiţia formei scrise
se consideră îndeplinită atunci când recurgerea la arbitraj a fost convenită prin schimb de corespondenţă, indiferent de forma acesteia, sau schimb de acte
procedurale.’’

Se caracterizează printr-un : ’instrument web, dezvoltat sub autoritatea Institutului Arbitral Roman, la care au acces părțile interesate să utilizeze procedura
arbitrajului ad-hoc în soluționarea disputelor / litigiilor de natură civilă ori comercială și cei care doresc să-și asume calitatea de arbitru ad-hoc, pentru a
pune la dispoziția acestora, din resurse proprii sau ca urmare a convetiilor de colaborare cu terți, informații utile / relevante și resurse pentru buna
desfășurare a activităților de arbitraj ad-hoc, oferind inclusiv servicii de administrare electronica integrală a proceselor de arbitraj ad-hoc, de la
depunerea cererii până la pronunțarea hotărârii arbitrale’’- Sursa: https://institutularbitral.ro/e-arbitraj/#e-arbitraj-1
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BiVOLARu Emil

Expertiză în litigii/arbitraj intern și internațional

Funcție

Partener, practica Soluționarea
Disputelor

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 20 ani, atât
în fața instanțelor de judecată din România, cât și a celor de arbitraj. Emil este
recunoscut pentru implicarea sa în litigii în domeniul energiei și al dreptului
mediului, ample proceduri de insolvență și restructurări, litigii în domeniul
financiar-bancar, precum și litigii civile privind dreptul de proprietate (inclusiv restituiri ale proprietăților
istorice), precum și în procese fiscale complexe. Este membru fondator al NNDKP CELF – Centrul de
Excelență în Litigii Fiscale.

BOiCiuC Alexandra

Expertiză în arbitraj comercial intern și internațional și litigii

Funcție

Managing Associate

Studii

• LL.M. în arbitraj comercial
internațional, Facultatea de Drept din
cadrul Universității din București
• LL.M în drept internațional privat și
al comerțului internațional în cadrul
Universității Paris 1 PanthéonSorbonne din Paris
• Masterat în domeniul dreptului
european și internațional al afacerilor
în cadrul Colegiului Juridic FrancoRomân de Studii Europene din
București
• Absolventă a Facultății de Drept
din cadrul Universității din București
• Absolventă a Colegiului Juridic
Franco-Român de Studii Europene
din București

Contact

Tel.: +40 73 007 65 06
Email: aboiciuc@lddp.ro
www.lddp.ro

LEAUA DAMCALI DEACONU PAUNESCU - LDDP

Alexandra Boiciuc are o experiență de peste 7 ani, în special în domeniul
litigiilor arbitrale și naționale. Experiența practică dobândită în stagii de
formare profesională în cadrul Tribunalului de Mare instanță din Paris și Curții
Europene a Drepturilor Omului și parcursul său universitar franco-român, cu
specializare în domeniul arbitrajului internațional, au orientat-o spre o carieră în
soluționarea diferendelor prin arbitraj și litigii.
Alexandra s-a remarcat prin abilitatea de a obține rezultate deosebite în
domenii profesionale diferite. Are experiență în domeniul arbitrajului comercial
intern și internațional, fiind implicată de-a lungul timpului în dosare arbitrale
complexe administrate de Curtea internațională de Arbitraj iCC Paris și de
Curtea de Arbitraj Comercial internațional de pe lângă Camera de Comerț și
industrie a României, desfășurate inclusiv în limba engleză și în limba franceză.
Acestea au presupus probleme variate, în special de drept civil, dreptul construcțiilor și contracte de tip
FiDiC. De asemenea, are experiență în redactarea de cereri către instanțele supranaționale, precum CEDO
și are o activitate consistentă și în domeniul consultanței.
Alexandra este un avocat pledant cu rezultate remarcabile în litigii soluționate de către instanțele
judecătorești, în special de drept civil, comercial și contencios administrativ.
Rigurozitatea cu care tratează fiecare problemă a clienților și deschiderea către domenii și problematici
diverse sunt printre calitățile care o recomandă.
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BOJiCă Cristina-Beatrice

Expertiză în litigii // GDPR / fuziuni și achiziții

Funcție

• Avocat Asociat

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)

Contact

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

Cabinet de Avocat GRUIA DUFAUT

Experienţă:
• Avocat înscris în Baroul București
• Avocat Asociat, coordonator al Departamentului de Litigii, Cabinet de Avocat
GRuiA DuFAuT
• Certificat CiPP/E (information Certified Privacy Professional / Europe),
acordat de Asociația internațională a Profesioniștilor în Confidențialitate
(iAPP)

Cristina-Beatrice BOJICĂ este avocat asociat și coordonatoarea
Departamentului de Litigii al Cabinetului GRuiA DuFAuT, cu o experiență de peste
20 de ani în domeniul consultanţei şi reprezentării juridice pentru companii.
Cristina BOJiCă acordă asistență în litigii între profesionisti, în 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.
Deținătoare a certificării CiPP/E (information Certified Privacy Professional / Europe) acordate de Asociația
internațională a Profesioniștilor în Confidențialitate (iAPP), Cristina BOJiCă oferă consultanță în domeniul
GDPR și intervine în cadrul 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:
• Asistență acordată unei companii internaționale activă pe piața serviciilor energetice și infrastructurii
industriale, care deține în România o companie specializată în instalații și automatizări industriale, în cadrul unui
proiect de reorganizare la nivel de grup, prin crearea de holding și aporturi în natură de acțiuni între societăți din
state diferite ale uniunii Europene ;
• Coordonarea 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 ;
• Asistență pentru implementarea strategiei juridice din punct de vedere imobiliar, fiscal și contractual,
precum și pentru elaborarea actelor de vânzare a unei mari exploatații agricole ;
• Consultanță și reprezentare acordată unei mari companii de transport într-un litigiu având ca obiect
atragerea răspunderii delictuale, ca urmare a unor practici de concurență neloială, a unor foști salariați și
societățile acestora.
• Coordonatoarea echipei de avocați care a asistat o mare societate internațională din domeniul
infrastructurii rutiere în toate aspectele legale privind crearea filialei locale din România și, ulterior, în derularea
operațiunilor curente a firmei ;
• Reprezentarea cu succes în instanță a unei societăți specializată în fabricarea produselor din cauciuc, într-un
litigiu având ca obiect anularea actelor administrativ-fiscale impuse de autoritățile fiscale și suspendarea efectelor
acestora pe durata judecării litigiului ;
• Asistarea și reprezentarea în fața instanțelor a unei importante companii care își desfășoară activitatea în
sectorul auto într-un litigiu privind executarea unui contract de achiziție sectorială având ca obiect livrarea de
piese de schimb destinate unui operator de transport public de persoane.

Alte arii de expertiză acoperite:
Litigii și Arbitraj comercial, Fuziuni şi Achiziţii, Drept societar, Drept imobiliar/Dreptul construcţiilor,
insolvenţă şi restructurări, GDPR
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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).
În calitate de expert juridic în proiectul FiDiC este implicată în proiectul „ Finalizarea stației de
epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița
(Caseta) în municipiul București -etapa a ii-a, îincheiat cu Autoritatea Contractantă -Primaria
Municipiului București – HG 1/2018.
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.

CONSTANTiNESCu Andra

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

Funcție

Avocat colaborator coordonator

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

Zamfirescu Racoți Vasile & Partners

Cu experiență în avocatură de opt ani, Andra 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 în relații internaționale și
studii europene (Școala Națională de Științe Politice și Administrative) și deține un master în drept absolvit la
universitatea Cambridge.
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CRiSTEA Dan

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Expertiză în litigii și arbitraje interne // contencios administrativ

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

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

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.

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

Radu Damaschin are o experiență profesională de peste 18 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.

DEACONESCu Liliana

Expertiză în arbitraj național și internațional // dreptul construcțiilor

Funcție
Partner

Studii

• LLM Arbitraj Internațional,
Facultatea de Drept din cadrul
Universității București (2016-2017)
• LLM, Studii Europene și Drept
Comunitar, Școala Naţională de
Studii Politice şi Administrative
(2006-2007)
• Licență în drept, Facultatea de
Drept din cadrul Universității Titu
Maiorescu (2000)

Experiență

• Avocat
• Who’s Who Legal – Arbitration –
2022, 2021, 2020 Future Leaders
in Arbitration

Contact

LEAUA DAMCALI DEACONU PAUNESCU - LDDP

Liliana Deaconescu este un avocat experimentat în litigii de mare
complexitate soluționate pe calea arbitrajului internațional în diverse domenii de
drept, cum ar fi: dreptul construcțiilor, drept investițional, dreptul comercial
internațional, dreptul mediului, patrimoniu cultural, etc. De asemenea, este
membră a echipei care asigură apărarea României în procese desfășurate în fața
Centrului internațional pentru Soluționarea Disputelor privind investițiile de la
Washington (iCSiD).
Liliana Deaconescu acordă asistență instituțiilor publice și societăților
comerciale în cadrul unor proiecte din domenii precum dreptul construcțiilor
(inclusiv contracte de tip FiDiC și contracte de tip Banca Mondială), achiziții
societății, dreptul comercial internațional, dreptul administrativ, dreptul mediului,
dreptul civil.
Liliana Deaconescu a publicat o serie de articole în domeniul arbitrajului, fiind, printre altele, co-autor
al volumului “Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe” – capitolul referitor la
România.

Tel.: +40799789775
Email: ldeaconescu@lddp.ro
www.lddp.ro

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 (1995prezent)
• 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-DRăGAN Alexandru

Expertiză în litigii

Funcție

// insolvenţă şi restructurări, compliance

Partner, Head of Litigation &
Compliance Department

Studii

• Licenţă în drept – Facultatea de
Drept a Universităţii Bucureşti

Contact

Noerr

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

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

Alexandru Ene-Drăgan s-a alăturat echipei Noerr în anul 2003 în calitate
de coordonator al departamentului de litigii si de compliance. În anul 2017
domnul Ene-Drăgan devine partener. Alexandru Ene-Drăgan 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-Drăgan 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.
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EZER Marius

Expertiză în litigii/arbitraj intern și internațional

Funcție

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

// taxe și fiscalitate, insolvență/restructurare

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 15 ani în domeniul juridic. 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. De asemenea, este specializat în proceduri complexe de insolvență, drepturile creditorilor și recuperarea de
bunuri, precum și litigii fiscale complexe. Este membru al NNDKP CELF – Centrul de Excelență în Litigii Fiscale.

FORiKA Eva

Expertiză în litigii

Funcție

// dreptul muncii

Partener, coordonator al biroului
NNDKP Timișoara

Studii

Facultatea de Drept, Universitatea de
Vest din Timișoara (1998)
Titulescu”, Bucureşti (2000)

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 22 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. Este membru al NNDKP CELF
– Centrul de Excelență în Litigii Fiscale.

GRAMATiCESCu Daniela

Expertiză în litigii/arbitraj intern și internațional

Funcție

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
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Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

// insolvență/restructurare, taxe și fiscalitate

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 19 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 și aspecte de urbanism, litigii civile și comerciale, punerea în executare a hotărârilor
judecătorești, dispute corporative, alte litigii în domeniul imobiliar și infrastructură. Este membru al NNDKP
CELF – Centrul de Excelență în Litigii Fiscale.

GRiGORESCu Marius

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

LEAUA DAMCALI DEACONU PAUNESCU - LDDP

Marius Grigorescu are o experiență de peste 20 ani în procedurile litigioase
române în domeniul dreptului privat, în special în litigiile dintre profesioniști,
urbanism, recuperări de creanțe, insolvență, drept societar și contencios
administrativ și coordonează departamentul de litigii din cadrul LDDP. A
participat în diverse 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 personale (DPO), axată pe 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.

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

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 19 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”.

LiBOTEAN Cosmin

MUȘAT & ASOCIAȚII

Expertiză în litigii & arbitraj // drept societar & comercial, contencios administrativ, insolvență & faliment, drept penal

Funcție
Partner

Studii

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

Contact

Sediul din București: Bulevardul
Aviatorilor 43, Sector 1, Cod poștal
011853, București, România;
Sediul din Braşov: Strada Diaconu
Coresi 4, Etaj 1, Cod Poștal 500025,
Braşov, România
Telefon: +40 21 202 59 13
Fax: +40 21 223 04 95
Email: cosmin.libotean@musat.ro
www.musat.ro

Cu o practică de peste 15 ani în domeniul avocațial, Cosmin Libotean este un
profesionist experimentat, cu o excelentă reputație.
Aria sa de expertiză include consiliere în litigii comerciale, contencios
administrativ, dar și în dispute privind achiziții publice complexe. Pe parcursul
carierei sale de avocat pledant, Cosmin a reprezentat un portofoliu vast de companii
naționale și internaționale din diverse domenii – financiar/bancar, farma, media sau
retail – în fața instanțelor de judecată din România, în dosare de anvergură, cu
implicații financiare considerabile.
Cosmin acordă, de asemenea, asistență juridică și consiliere în proceduri de
insolvență și executare silită, precum și în domeniul dreptului penal, fiind unanim
apreciat de către clienții firmei pentru promptitudinea și eficiența dovedite în
gestionarea unor dosare cu caracter special sau confidențial.
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MiNA Valeriu

Expertiză în litigii/arbitraj intern și internațional

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 15 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 și în proceduri de insolvență.

NuȘCă Mihai

Expertiză în litigii

Funcție

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

Biriş | Goran

Mihai NUŞCĂ, Partener în cadrul Biriş Goran, conduce practica de litigii
din 2012 și are o experiență de peste 18 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.

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

OLARu Sorina

Expertiză în litigii/arbitraj intern și internațional

Funcție

Partener, practica Soluționarea
Disputelor

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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Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

// insolvență/restructurare

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 21 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).

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 22 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, drept societar

Studii

• Doctorat în Drept, Facultatea de
Drept, Universitatea Babeș-Bolyai
(2008)
• Master în Studii Germane,
Universitatea Babeș-Bolyai (2003)
• Master în Drept European,
Westfaelische Wilhelms- Universitaet
, 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

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 litigii, 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). Ciprian este membru al EATLP (European Association of Tax Law Professors) și al NNDKP CELF –
Centrul de Excelență în Litigii Fiscale.

PELiGRAD Vlad

Expertiză în litigii // arbitraj și achiziții publice

Funcție
Partner

• 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
Max Planck, Hamburg, Germania
(2007)
• Doctor în Drept - Academia de Studii
Economice – Catedra de Drept,
București (2010)

Experiență
• peste 20 ani

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Experiență:
• Partener, NNDKP (2019-prezent)
• Partener coordonator, PCA Law (2006-2019)

Partener, coordonator al biroului
NNDKP Cluj-Napoca

Studii

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 20 ani.
Vlad și-a petrecut toată cariera juridică în avocatura de business în cadrul unor firme
internaționale precum Clifford Chance, Salans (Dentons), sau firme afiliate companiilor
Big 4.
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.
Vlad a fost asistent universitar la catedra de Drept Privat a Facultății de Drept a
universității din București și a predat drept comercial pentru o perioada de 12 ani și
publică cu regularitate articole în reviste de drept și reviste de afaceri.
Vlad este in prezent membru in Consiliul de Administratie al Camerei de Comert Olondeze-Romane
Printre ultimele proiecte se numără numeroase dosare de drept fiscal, litigii civile si comerciale, arbitraje
comerciale internaționale, precum și asistarea unor clienti in proiecte de infrastructura rutiera sau de achizitii
publice in domeniul apararii nationale.

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.”

POPESCu Ligia Cecilia

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG

Expertiză în litigii, arbitraj și achiziții publice // dreptul construcțiilor, dreptul muncii, concurență, proprietate industrială și intelectuală

Funcție
Partener

Studii

• Diplomă de Master în Drept
Comercial şi Drept European (Drept
instituțional și constituțional al Uniunii
Europene/Dreptul concurenței în
UE/Dreptul Internațional al
Afacerilor/Servicii financiare în UE),
London School of Economics and
Political Science, Londra, Regatul
Unit, 2004
• Diplomă de Master în Drept
Internaţional şi Relaţii Internaţionale,
Universitatea Bucureşti, Facultatea
de Drept, București, România, 1995
• Specializare în drept diplomatic şi
consular, Ecole Nationale
d'Administration/Institut International
d'Administration Publique
(IIAP/ENA), Paris, Franţa, 1995
• Diplomă de Licenţă, Universitatea
Bucureşti, Facultatea de Drept, 1994

Experienţă

• Partener, Coordonator
Departament Litigii și Arbitraj, Wolf
Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co
KG, București, România, 2007prezent
• Avocat Colaborator Senior, Muşat
şi Asociaţii, Bucureşti, România,
2005 – 2007
• Partener detașat, Stephenson
Harwood, Londra, Regatul Unit,
2003 – 2005
• Avocat Asociat (Partener), Ligia
Popescu şi Asociaţii Stephenson
Harwood, anterior Sinclair Roche &
Temperly Bucureşti, România,
2002 – 2005
• Avocat Colaborator Senior, Sinclair
Roche & Temperley, România,
Bucureşti şi Regatul Unit, Londra,
1998 – 2002
• Avocat Colaborator, Stoica şi
Asociaţii, Bucureşti, România,
1996 -1998
• Diplomat, Direcţia Juridică şi
Tratate, Secția Drept Privat,
Ministerul Afacerilor Externe al
României, Bucureşti, 1994 -1996

Contact

Tel.: +40 21 308 81 00
Email: ligia.popescu@wolftheiss.com
www.wolftheiss.com
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Ligia Cecilia Popescu este Partener, coordonator al ariilor de practică Litigii și
Arbitraj și Achiziții Publice în cadrul biroului Wolf Theiss din București.
Ligia are peste 25 de ani de expertiză juridică dobândită în cadrul unor firme de
avocatură de prestigiu din București și Londra.
Ligia consiliază cu succes companii multinaționale și fonduri de investiții în cazuri
complexe de arbitraj și litigii transfrontaliere într-o varietate de industrii, inclusiv, dar
fără a se limita la construcții, aviație, energie, servicii financiare.
Ligia este expert licențiat în achiziții publice, colaborează în mod regulat cu reviste
juridice și este un lector frecvent la conferințe locale și internaționale în domeniile sale
de expertiză.

Principalele tranzacţii /dosare în care a fost implicată în ultimii ani:
• Asistarea Clientului, un important trader de energie din ungaria, într-o
procedură de arbitraj aflată pe rolul Camerei de Arbitraj de pe lângă Camera de
Comerț București. Litigiul este legat de interpretarea și executarea anumitor obligații contractuale și instrumente
derivate pe piața energiei.
• Reprezentarea cu succes în instanță, în toate gradele de jurisdicție, a companiei Aberdeen immobilien
Kapitalanlagegesellschaft MBH și filialei locale Degi Millenium în procese complexe și de lungă durată.
• Reprezentarea cu succes a companiei saudite Al-Arrab Contracting Co., afiliată fondului de investiții Al
Rajhi, acționarul majoritar al Electroputere Craiova, unul dintre cei mai importanți producători români de
echipamente electrice industriale (fostul cel mai mare producător român de locomotive), într-o acțiune în primă
instanță și în apel împotriva Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, în valoare de 180 milioane de
euro.
• Asistarea BiOWORKS VERFAHRENSTECHNiK GMBH, o importantă companie germană de tratare a
apelor uzate într-un arbitraj pe rolul Curții de Arbitraj Timișoara de pe lângă Camera de Comerț, industrie și
Agricultură, inițiat de compania locală de apă și legat de presupuse întârzieri în faza de proiectare a unui contract
FiDiC Yellow Book 1999 pentru proiectarea și lucrările unei stații de tratare a apei în Jimbolia, județul Timiș,
România.
• Reprezentarea iNTERNATiONAL AuTOMOTiVE COMPONENTS GROuP în fața instanțelor naționale
într-o contestație fiscală complexă inițiată de client împotriva statului român (Agenția Națională de Administrare
Fiscală - ANAF) privind aplicarea regimului de TVA la contractele încheiate între filiala din România a clientului
și societatea mamă din Germania și interpretarea juridică a acestora.
Clienţi importanţi: Al Arrab Contracting Co., Aberdeen immobilien KAG mbH, Grupul Bunge, Degi
Millennium Tower S.R.L., Oracle Romania, General Electric, Porr Bau GmbH.

POPESCu Octavian

POPESCU & ASOCIAȚII

Expertiză în litigii // prevenție, conformitate și dreptul penal al afacerilor / restructurare și insolvență

Funcție
Partner

Studii

• Institutul Diplomatic Român, Studii
Postuniversitare în Diplomație și
Securitate Națională
• Universitatea Ovidius Constanța,
Master în Știinte Penale
• Școala Națională de Studii Politice
și Administrative, Diplomă de Licență
în Studii Politice și Guvernamentale
• Universitatea Româno-Americană
București, Diploma de Master în
Dreptul Afacerilor
• Universitatea Româno-Americană
București, Diploma de Licență în
Drept

Contact

Tel.: 021 589 73 53
Email:

octavian.popescu@popescu-asociatii.ro

www.popescu-asociatii.ro

Octavian POPESCU este unul dintre cei mai experimentaţi avocaţi din România,
cu parcurs profesional şi reputaţie confirmate, atât de parteneri, cât şi de clienţi. În
ultimii aproape 20 de ani, a gestionat aspecte contencioase, reprezentând instituţii
guvernamentale şi neguvernamentale şi clienţi corporativi multinaţionali în litigii în
fata instanţelor din România, inclusiv în fata Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a
Curţii Constituţionale sau a instanţelor de arbitraj comercial sau profesional. Este
specializat în litigii comerciale şi corporative, litigii administrative şi civile şi a
dobândit o cunoaştere deosebită a materiei insolvenţei, a procedurilor de executare
silită şi faliment.
Octavian este, de asemenea, recunoscut pentru practică sa în domeniul dreptului
penal al afacerilor şi al fraudei financiare, fiind considerat unul dintre cei mai
importanţi avocaţi români cu vastă experienţă în aceste domenii. Este foarte
recunoscut pentru practică sa de Litigii în clasamentul anuarelor juridice, inclusiv Chambers & Partners,
consecutiv, din 2011, Legal 500 EMEA, fiind apreciat şi recomandat de clienţi în cele mai recente ediţii ale iFLR
1000 şi Benchmark Litigation.
O selecţie a mandatelor şi dosarelor relevante include asistență şi reprezentare juridică pentru:

l Banca ce deţine cea mai mare cotă de piaţă din România în legătură cu (i) multiple aspecte de

reglementare, (ii) modul în care bancă a implementat procedurile de tip AML, (iii) relaţia băncii cu autorităţile de
reglementare pe baza cerinţelor constante impuse de Banca Naţională a României, (iv) modalităţile de securizare
legală a băncilor private şi a cutiilor de depozit, (iv) gestionarea obligaţiunilor emise de alte unităţi bancare, (v)
precum şi în legătură cu procedurile de control iniţiate de autoritatea de reglementare BNR în legătură cu modul în
care Banca şi-a îndeplinit obligaţiile legale cu privire la celelalte filiale şi ASF.
l Cel mai mare producător şi distribuitor multinaţional italian de energie electrică şi gaze naturale în
legătură cu o gamă largă de litigii privind proprietatea intelectuală şi fapte penale, apărute ca urmare a încălcării
drepturilor de marcă comercială, cu scopul de a suspenda utilizarea unui domeniu de internet, inclusiv numele şi
marca Enel, înregistrate şi utilizate în mod fraudulos de către o terţă parte.
l una dintre cele mai active bănci în Moldova, deţinută în comun de bancă cu cea mai mare cotă de piaţă din
România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), în legătură cu investigaţia lansată de
autorităţile anticorupţie din Republica Moldova legată de achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni de către
BERD în 2018.

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 21 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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RuSăNESCu Simina

Expertiză în litigii și consultanță // achiziții publice

Funcție

Senior Associate

Studii

• LLM Dreptul Afacerilor, Facultatea
de Drept din cadrul Universității din
București (2011-2012)
• Licență în drept, Facultatea de
Drept din cadrul Universității din
București (2011)

Experiență

• Avocat - Membru în Baroul
București (2011)

Contact

Tel.: 40729222007
Email: srusanescu@lddp.ro
www.lddp.ro

LEAUA DAMCALI DEACONU PAUNESCU - LDDP

Simina Rusănescu are o experiență vastă în asigurarea de asistență juridică
și reprezentare în litigii care privesc domenii de drept precum dreptul
administrativ, achizițiile publice, dreptul societar, dreptul insolvenței, dreptul
energiei, dreptul civil.
Pe parcursul activității sale, Simina Rusănescu a acordat consultanță și
asistență juridică instituțiilor publice și societăților comerciale în proiecte
complexe în domeniile contenciosului administrativ, achizițiilor publice, dreptului
societar, dreptului civil, procedurii insolvenței. De asemenea, a fost implicată în
proceduri de negociere cu privire la încheierea unor tranzacții importante.
În ceea ce privește achizițiile publice, Simina Rusănescu are o experiență
semnificativă în acordarea de consultanță juridică operatorilor economici
ofertanți în cadrul diverselor proceduri de achiziție publică în legătură cu
pregătirea și depunerea ofertelor de participare, formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări
transmise de autoritățile contractante, a contestațiilor și apărărilor în fața Consiliului National de
Soluționare a Contestațiilor și instanțelor de judecată, asigurând asistența juridică și reprezentarea
acestora pe parcursul soluționării contestațiilor.

Drd. SOARE-FiLATOV Cosmin

LEAUA DAMCALI DEACONU PAUNESCU - LDDP

Expertiză în litigii de contencios administrativ și proceduri de insolvență // drept administrativ, dreptul urbanismului, dreptul insolvenței

Funcție

Managing Associate Litigation Department

Studii

• licențiat în drept la Facultatea de
Drept a Universității din București
• master în drept privat la Facultatea
de Drept a Universității din București
• doctorand în drept administrativ și
dreptul patrimoniului cultural în cadrul
Școlilor Doctorale de Drept ale
Universității din Lille și Universității
din București

Experiență

• avocat în cadrul Baroului București
din anul 2013
• practician în insolvență din anul
2016, membru UNPIR și INSOL
Europe
• cadru didactic asociat la disciplina
drept administrativ, Facultatea de
Drept, Universitatea din București din
anul 2021

Contact

Tel.: +40728819315
Email: csoarefilatov@lddp.ro
www.lddp.ro

Cosmin Soare-Filatov are o experiență profesională solidă în cadrul echipei
LDDP în care a gestionat cu succes litigii complexe în fața instanţelor de
judecată naţionale. Reprezintă cu profesionalism și implicare, în mod eficient și
inovator, clienți români și străini - persoane fizice, persoane juridice și autorităţi
publice în litigii de contencios administrativ, dreptul urbanismului, dreptul
energiei și resurselor naturale, proceduri de insolvență, reorganizare și faliment.
Activitatea de avocat este dublată de cea de practician în insolvență, astfel că
înțelegerea aprofundată a procedurilor și litigiilor cu acest specific îi permite să
furnizeze clienților noștri soluții personalizate, proiectate pe baza nevoilor
specifice ale fiecărui business.
Este autor și coautor al mai multor articole, studii de specialitate și volume în
domeniile dreptului administrativ, patrimoniului cultural, urbanismului,
achizițiilor publice, energiei și resurselor naturale, publicate în reviste și monografii recunoscute național și
internațional. De asemenea, a participat în calitate de speaker la mai multe conferințe naționale și
internaționale de specialitate.
Cosmin este membru în cadrul mai multor organizații științifice, dintre care OLA - Observatory on
Local Autonomy, iNSOL Europe, Europa Nostra, Societatea de Științe Juridice și Administrative, institutul
de Științe Administrative Paul Negulescu.
În activitatea sa în cadrul echipei LDDP, Cosmin se remarcă prin modalitatea echilibrată și eficientă în
care reunește cunoștințele juridice solide din ariile sale de activitate, experiența proiectelor anterioare și
inovația în scopul identificării celor mai potrivite și productive soluții pentru fiecare client în parte.

STOiCESCu Răzvan

MUȘAT & ASOCIAȚII

Expertiză în litigii // fuziuni & achiziții/privatizări, drept bancar & financiar/ piețe de capital, 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
Telefon: +40 21 202 59 11
Fax: +40 21 223 04 95
Email: razvan.stoicescu@musat.ro
www.musat.ro
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Cu peste 17 ani de experiență ca avocat de consultanță și litigii, Răzvan Stoicescu
a coordonat sute de tranzactii, fiind implicat in unele dintre cele mai semnificative /
reprezentative pentru piața locală din ultimii 30 de ani, unele dintre ele cu valori de
ordinul sutelor de milioane de euro. Avocat de renume pe piață din România, Răzvan
este specializat in M&A, Privatizări, Drept bancar și Piețe de capital și litigi în toate
aceste domenii.
Răzvan asistă cumpărători și vânzători cu privire la toate operațiunile din sfera
M&A, inclusiv achiziții, fuziuni, divizări, tranzacții transfrontaliere, delistări,
asocieri (inclusiv asocieri cu autorități publice române) precum si asistența acordată
societăților listate și nelistate cu privire la chestiuni de guvernanță corporativă și
aspecte conexe de răspundere.
De asemenea, Răzvan asistă finanțatori, împrumutați, subscriitori
(underwriters) și emitenți, banci de investitii internationale si 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.
De asemenea, Răzvan este implicat în unele dintre cele mai complexe și sofisticate litigii de pe piața locală (cu
precădere achiziții publice militare / securitate națională, sau specifice anumitor industrii, piețe de capital).

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

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

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 26 de ani, Peggy 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.

TăNASE Corina

Expertiză în arbitraj național și internațional // dreptul aviației

Funcție
Partner

Studii

• LLM International Commercial
Arbitration, Facultatea de Drept din
cadrul Universității București (20132014)
• Cursuri de perfecționare organizate
de Institutul Național pentru
Pregătirea și Perfecționarea
Avocaților (2009)
• Licență în drept, Facultatea de
Drept din cadrul Universității
București (2007)

Experiență

• Avocat
• Membră a Young International
Arbitration Group (YIAG) si ASA
below40 (Swiss Arbitration
Association)

Contact

LEAUA DAMCALI DEACONU PAUNESCU - LDDP

Corina Tănase are o vasta experiență în litigii de mare anvergura
soluționate prin arbitraj internațional în diverse domenii de drept, cum ar fi:
dreptul comercial internațional, dreptul insolvenței, dreptul energiei, dreptul
mediului etc. De asemenea, este membră a echipei care asigură apărarea
României în procese desfășurate în fața Centrului internațional pentru
Soluționarea Disputelor privind investițiile de la Washington (iCSiD).
Corina Tănase a acordat asistență instituțiilor publice și societăților
comerciale în cadrul unor proiecte din domenii precum dreptul transporturilor
(cu accent pe dreptul aviației și finanțări internaționale din acest domeniu),
dreptul construcțiilor (inclusiv contracte de tip FiDiC), fuziuni și achiziții, drept
comercial internațional, drept societar, drept administrativ, dreptul achizițiilor
publice.
În ceea ce privește dreptul aviației, a asistat clienții în numeroase tranzacții internaționale de achiziție/
leasing/ operare aeronave, în lansarea de servicii de transport aerian internațional, precum și cu privire la
serviciile de handling la sol pe aeroporturi.
Corina Tănase a publicat o serie de articole în domeniul soluționării disputelor prin mijloace
alternative și dreptul construcțiilor.

Tel.: +40731993904
Email: ctanase@lddp.ro
www.lddp.ro

ŢuCA Florentin

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

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 28 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”.
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ZAMFiR Dragoș

Zamfirescu Racoți Vasile & Partners

Expertiză în litigii // arbitraj, construcții, insolvență

Funcție

Avocat colaborator senior

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

Partener, Coordonatoarea Practicii de
Dreptul Muncii

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 12 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
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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 22 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.

ZVÂC Andreea

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG

Expertiză în litigii şi achiziţii publice // insolvență, dreptul muncii și dreptul societăților comerciale

Funcție
Counsel

Studii

• Curs de expert în achiziții publice,
Diplomă de expert, Achiziții publice,
2013
• Master LL.M. în dreptul muncii,
Universitatea Bucureşti, 2012
• Diplomă de Licenţă, Drept civil,
Universitatea Bucureşti, Facultatea de
Drept, 2004

Experienţă

• Counsel, Departamentul Litigii şi
Achiziţii Publice, Wolf Theiss
Rechtsanwälte GmbH & Co KG,
București, 2019 – prezent (fiind parte
din echipa Wolf Theiss începând cu
2012)
• Avocat Senior, Zamfirescu Racoti
Predoiu Attorneys, 2011-2012 (fiind
parte din echipa Zamfirescu Racoti
Predoiu Attorneys începând cu 2007)
• Avocat Asociat, S.C.A. SOVA &
ASOCIAŢII, 2005-2007

Contact

Tel.: +40 21 308 81 00
Email: andreea.zvac@wolftheiss.com
www.wolftheiss.com

Andreea Zvâc este membră a echipei de soluționare a litigiilor din cadrul biroului
nostru din București. Cu o experiență juridică de peste 15 ani, a fost implicată în numeroase
litigii și arbitraje. Andreea a consiliat cu succes investitori străini și companii românești într-o
mare varietate de litigii civile și comerciale, litigii legate de contracte de privatizare și
chestiuni legate de energie, litigii în domeniul construcțiilor și proceduri de arbitraj,
insolvență, executare silită, litigii de muncă și litigii fiscale.
Andreea a asistat, de asemenea, clienți din mediul public sau privat în legătură cu toate
etapele desfășurării procedurilor de achiziții publice, începând de la redactarea
documentațiilor necesare desfășurării procedurilor, a ofertelor, a solicitărilor de clarificări și
până la semnarea contractului de achiziție publică sau contestarea diverselor acte emise de
autorităților contractante.
Andreea a fost și este implicată în mai multe proceduri de insolvență a unor companii
importante din România, care implică aspecte complexe de aplicare a legislației (românești și
europene) dar și de decizii privind strategia de business care trebuie aplicată în vederea
reorganizării companiei insolvente.
De asemenea, Andreea are o experiență semnificativă în gestionarea litigiilor de muncă asistând cu succes angajatori
importanți din România atât în fața instanțelor de judecată cât și în fața Consiliului Național pentru Combaterea
Discriminării în legătură cu disputele inițiate de angajați.

Principalele tranzacţii /dosare în care a fost implicată în ultimii ani:
• Asistența și reprezentarea unei societăți de reasigurare străine în cadrul unor proceduri diverse (incluzând
proceduri de arbitraj ad-hoc și insolvență) în vederea recuperării sumelor datorate clientului de societăți de asigurări din
România în baza unor contracte de reasigurare.
• Asistența și reprezentarea unei importante companii românești într-un proiect de mare amploare legat de legislația
muncii și de procedurile de executare silită și coordonarea unei echipe de avocați care a reprezentat clientul în fața
instanțelor de judecată din diferite jurisdicții din întreaga țară.
• Asistența și reprezentarea unui important furnizor de uniforme și îmbrăcăminte personalizate pentru militari,
polițiști și pompieri în legătură cu mai multe contestații formulate cu privire la proceduri de achiziții publică în care
clientul a participat.
• Asistența unor instituții publice în legătură cu toate aspectele juridice legate de desfășurarea unor proceduri de
achiziții publică, licitație publică, negociere și concurs de soluții. Asistența a inclus redactarea documentației de licitație și
asistență în timpul procedurii efective până la semnarea contractului de achiziție publică.
• Asistența și reprezentarea unui investitor străin într-un litigiu privind răspunderea investitorului în temeiul
contractului de privatizarea încheiat de acesta pentru achiziția unei companii românești privatizare, răspundere care a fost
cuantificată de reprezentatul Statului Român la peste 300 milioane EuR. Acțiunea inițiată împotriva clientului a fost
soluționată definitiv în favoarea acestuia.
• Asistența și reprezentarea unor companii străine, creditori în cadrul unor proceduri de insolvență de anvergură a
unor companii din România cu privire la exercitarea drepturilor acestora în cadrul procedurii insolvenței, cu privire la
procedura reorganizării (inclusiv redactarea planului de reorganizare) sau valorificarea drepturilor născute în patrimoniul
clienților după deschiderea procedurii insolvenței.
• Asistența și reprezentarea unor companii străine care oferă consultanță în domeniul construcțiilor în legătură cu
proceduri de arbitraj internațional (desfășurate atât în fața Curții de Arbitraj Comercial internațional de pe lângă Camera
de Comerț și industrie a României cât și la Curtea internațională de Arbitraj a iCC) inițiate împotriva acestora de
Compania Națională de Administrare a infrastructurii Rutiere în vederea recuperării unor presupuse prejudicii născute
din executarea unor contracte FiDiC.
• Asistența și reprezentarea unei companii internaționale activând în domeniul producției de diverse piese și accesorii
pentru autoturisme în legătură cu litigii fiscale prin care se contestă decizii luate de organele fiscale din România prin care
s-au stabilit în sarcina clientului obligații suplimentare de plată la bugetul de stat de peste 12 milioane EuR.
• Asistența și reprezentarea unei companii străine în legătură cu toate litigiile născute ca urmare a incendiului care a
afectat în mod semnificativ clădirea de birouri deținută de client în București. Litigiile au privit aspecte contractuale legate
de executarea contractelor de închiriere, plata indemnizațiilor din asigurare, dispute privind dreptul de proprietate
intelectuală și autorizații de construire.
Clienţi importanţi: Oracle România, Traxys Europe SA, FCC Environement, international Automotive Group, Toros
Agroport Romania, Bunge Romania, Yazaki Romania, Al-Arrab Contracting Co., Degi Millennium Tower.
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ABRAȘu Roxana

Expertiză în dreptul muncii

Funcție

Partener, coordonator al practicii de
Dreptul Muncii

Studii

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

Contact

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

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen
Experiență:
• Partener, NNDKP (2021-prezent)
• Asociat/Asociat Senior/Asociat Manager, NNDKP (2010-2021)
• Asociat, SCA Vilau & Mitel (2007-2010)

Roxana Abrașu oferă consultanță juridică de specialitate privind raporturile de
muncă individuale sau colective, fiind implicată în implementarea de strategii de resurse
umane, anticiparea problemelor și reducerea riscurilor juridice în contextul aplicării
strategiilor de afaceri.
Cu o experiență profesională de peste 13 ani, Roxana asistă clienți locali și internaționali atât în contextul
unor proiecte majore, cât și în problematici de dreptul muncii de zi cu zi, în legătură cu desfășurarea activității lor
curente.
Cele mai frecvente tipuri de proiecte pe care le coordonează privesc aspecte legate de reguli și politici interne
de muncă, raporturi individuale sau colective de muncă, restructurarea forței de muncă, transferuri de activitate
locale sau transnaționale, investigații disciplinare, discriminare și hărțuire la locul de muncă, elaborarea strategiei
în litigii de muncă.
unul dintre membrii echipei NNDKP care a lansat în 2021 Act for Ethics, hub dedicat aspectelor juridice și
fiscale în domeniul eticii de business și al conformității, Roxana este totodată vorbitor în cadrul unor evenimente
reper privind tematica dreptului muncii și autor de articole publicate de reviste dedicate domeniului HR.
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iFTiME-BLăGEAN Adelina

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG

Expertiză în dreptul muncii // protecția datelor cu caracter personal, fuziuni și achiziții, regulatory

Funcție
Counsel

Studii

• Diplomă de Master în drept privat,
Universitatea "Babeş-Bolyai"
Cluj-Napoca, 2003
• Diplomă de Licenţă, Universitatea
"Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca,
Facultatea de Drept, 2002

Experienţă

• Counsel, Wolf Theiss
Rechtsanwälte GmbH & Co KG,
2017 – prezent (fiind parte din echipa
Wolf Theiss începând cu 2006)
• Avocat colaborator, Popovici Niţu
Stoica & Asociaţii, 2003-2006
• Consilier juridic, SSIF Broker SA,
2003
• Asistent universitar specialitate
Dreptul Muncii, Universitatea
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca,
2002-2003

Contact

Tel.: +40 21 308 81 00
Email:
adelina.iftime-blagean@wolftheiss.com
www.wolftheiss.com

Adelina Iftime-Blăgean este Counsel în cadrul echipei Corporate/ M&A și Dreptul
Muncii și coordonator al practicii de Dreptul Muncii din cadrul biroului Wolf Theiss din
Bucureşti. De-a lungul carierei sale juridice de aproape 20 de ani, Adelina a fost
implicată într-o gamă largă de tranzacții, proiecte de dreptul muncii şi conformitate,
investigaţii corporative și aspecte care ţin de protecția datelor cu caracter personal,
adesea în context tranzacțional și/sau transfrontalier. În ceea ce priveşte dreptul muncii
şi aspectele legale aferente resurselor umane, Adelina a coordonat numeroase proiecte
multi-jurisdicționale și naționale, de la variate tipuri de restructurări, inclusiv
concedieri colective, la transferuri automate/colective de salariati, acorduri de muncă
de tip special, detaşări şi acorduri de muncă şi consultanţă transfrontaliere, încheierea,
negocierea şi încetarea contractelor de management, verificări de conformitate la nivel
de companie sau de grup, procese de due diligence derulate de vânzător sau de
cumpărător, proceduri de investigaţie a plângerilor şi denunţurilor salariaţilor
(whisteblowing), proiecte de implementare și unificare a guvernanței corporative la
nivel de grup, transferuri transfrontaliere de date cu caracter personal, implementarea de proiecte de emisiuni de
opțiuni sau alte drepturi având la bază acţiuni ale unor societăţi listate (stock option plans), etc.
În ceea ce privește industriile cu care are cea mai mare experienţă de lucru, Adelina se concentrează pe
sectoarele iT/tehnologie, energie, asigurări și financiar.
Deși de aproximativ 10 ani activitatea Adelinei se concentrează exclusiv pe chestiuni legate de dreptul muncii
şi de protecţia datelor cu caracter personal ale salariaţior, experiența sa în materie de fuziuni și achiziții și în
chestiuni de reglementare a sectorului financiar, inclusiv proiecte de piețe de capital, este esențială pentru
capacitatea sa excepţională de înțelegere a complexității proiectelor internaționale, cum ar fi transferurile de
întreprinderi sau restructurările internaționale.
În plus, Adelina are o experiență solidă în proiecte de protecție a datelor cu caracter personal și de
conformitate/investigații corporative, ceea ce îi permite să aibă o imagine de ansamblu completă asupra
problemelor și riscurilor care pot fi relevante în contextul raporturilor de muncă.
Adelina și Wolf Theiss România sunt singurii reprezentanţi pentru România în cadrul iNPLP, international
Network of Privacy Law Professionals (Rețeaua internațională a Profesioniștilor în Protectia Datelor cu Caracter
Personal).

Principalele tranzacţii /dosare în care a fost implicată în ultimii ani:
• Asistarea Oracle România în chestiuni zilnice din sfera resurselor umane și de conformitate, implementarea
și actualizarea constantă a standardelor de documente interne, inclusiv politici și coduri de conduită, aspecte
legate de timpul de lucru, restructurări, aspecte care ţin de comitetul european de întreprindere, reprezentare şi
asistenţă în conflicte de muncă naționale și internaționale și în proceduri de mediere, etc.
• Asistarea GlaxoSmithKline (GSK) în toate aspectele de dreptul muncii, în principal transferuri colective de
salariaţi, în proiectul de asociere de tip Joint Venture cu Pfizer;
• Asistarea Yazaki în diverse scheme de ajutor de stat care privesc salariaţii, aspecte care ţin de relaţiile cu
organele de reprezentare a salariaţilor, implementarea noului model contractual de telemuncă post Covid şi litigii
de muncă;
• Asistarea ADM în legătură cu proiecte sensibile care implică managementul societăţii;
• Asistarea constantă a Western union în chestiunile problematice de dreptul muncii, inclusiv restructurări,
încetări de contracte de muncă şi transferuri de întreprindere, diverse acorduri de relocare a salariaţilor între
entităţi ale grupului aflate în ţări diferite, munca în regim de telemuncă, revizuirea periodică a procedurilor
interne;
• Asistarea entităţilor Lukoil, inclusiv a celor active în producţia de energie verde, în numeroase proiecte
corporative şi de dreptul muncii, de la diverse restructurări corporate (fuziuni, transferuri de linii de activitate şi de
salariaţi intra-grup, etc.) la aspecte de zi cu zi, concedieri sensibile, negocieri şi încetări de contracte de
mangement, etc.
• Asistarea și reprezentarea ViG în achiziţia în curs a entităţilor Aegon din sectorul asigurărilor şi a pensiilor
private din România, ungaria, Polonia şi Turcia, tranzacţie cu valoare de 830 milioane de Euro;
• Asistarea Amundi în achiziţia Pioneer investments de la unicredit, tranzacţie din sectorul administrării de
active care a implicat 14 ţări şi în jur de 20 societăţi obiect al tranzacţiei. Tranzacţia a avut o valoare globală de
3,5 miliarde de Euro, iar Wolf Theiss a fost responsabilă de aspectele tranzacţionale aferente a patru ţări, Bulgaria,
ungaria, România şi Slovacia;
• Asistarea Vestas, unul dintre cei mai mari producători de turbine din Europa, cu privire la dezvoltarea și
vânzarea parcului eolian de 70 MW Gebeleisis din România.
Clienţi importanţi: Oracle, Lukoil, General Electric, Western union, ivanti, Erste Bank, BNP Cardif, DB
Cargo, Metro, Astellas, Flextronics, Yazaki, GlaxoSmithKline, Aptiv, AT&T, Booking, Federal Mogul, Osram, Visa.
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OPREA Simona

Zamfirescu Racoți Vasile & Partners

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 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

Şerban PÂSLARU este Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi
coordonator al departamentului de dreptul muncii. El deţine o experienţă de 19 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,

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

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

Contact

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

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

// litigii, insolvenţă, drept civil, drept societar

Noerr

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

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.
Arii de expertiză acoperite: Dreptul muncii & asigurări sociale // litigii, insolvenţă, drept civil, drept
societar
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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 & Data Privacy
Practice

Studii

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

• 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.
De asemenea, Raluca oferă consultanță clienților noștri în implementarea proiectelor GDPR.
Arii de expertiză acoperite: PPP/achiziții publice, litigii și arbitraj, protecția 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.

CHiLiM-DuMiTRiu Adina

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Expertiză în PPP/Infrastructură // drept societar/fuziuni și achiziții, telecom/media/tehnologii

Funcţie

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

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 24 de ani în sectoare care necesită cunoștințe și abilități
tehnice, precum achiziții publice, asistă atât companii internaționale și românești în
cadrul procedurilor de achiziții publice și în legătură cu implementarea contractelor
de achiziție publică. Are o vastă experiență în pregătirea și gestionarea plângerilor
izvorâte în cadrul procedurilor, atât în ceea ce privește rezultatul acestora, cât și în legătură cu cerințele
cuprinse în documentația de atribuire. Este, de asemenea, recunoscută pentru experiența în derularea de
proiecte în sectoare precum cel al infrastructurii (feroviară, rutieră, fluvială, medicală), tratarea apei,
telecomunicații, precum și sectorul de petrol și gaze.
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GASPAR Adriana ioana

Expertiză în PPP/infrastructură

Funcție

// drept societar/fuziuni și achiziții

Partener Senior, coordonator al
practicilor: Corporate/M&A, Achiziții
Publice și PPP

Studii

• 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

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

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

Adriana I. Gaspar este recunoscută în mod unanim pentru experiența sa vastă în
structurarea investițiilor naționale și transfrontaliere, și pentru contribuția valoroasă
în cadrul unor proiecte de referință pentru România, tranzacții și proiecte de
investiții de tip greenfield sau brownfield sau proiecte de reformare legislativă. Ea
este specializată în proceduri de PPP/achiziții publice/concesiuni în domeniul infrastructurii, asistând de-a
lungul anilor clienți din sectorul public și privat în legătură cu unele dintre cele mai mari proiecte de
dezvoltare și finanțare a infrastructurii de transport din România.

GRuiA DuFAuT Dana

Expertiză în PPP/infrastructură // real estate

Funcție

• Avocat fondator

Studii

• Doctor în drept al Universității
București (2002)
• Master în Drept Imobiliar,
Universitatea Paris II – Assas, Paris,
Franța (1986)
• Master in Dreptul afacerilor,
Universitatea Paris I – Pantheon
Sorbona, Paris, Franța (1985)
• 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)

Contact

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

Cabinet de Avocat GRUIA DUFAUT
Experienţă:
• 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)
• Preşedinte, Fundaţia Andrei Rădulescu şi a Marilor Jurişti Români

Dana GRUIA DUFAUT, avocat înscris în Barourile din Paris și București, este
fondatoarea Cabinetului de Avocatură GRuiA DuFAuT, care oferă de peste 30 de ani,
în România, servicii de consultanță și reprezentare juridică pentru companii în
domeniul dreptului afacerilor.
Dana GRuiA DuFAuT a acordat asistență unui număr semnificativ de clienți internaționali ai Cabinetului, în
cadrul proiectelor strategice de investiții și dezvoltare locală, intervențiile sale vizând cu precădere acordarea de
consultanță în cadrul operațiunilor de privatizare, fuziuni si achizitii, investiții greenfield sau în diverse
problematici din domeniul dreptului societăților, dreptului contractelor, dreptului imobiliar și al construcțiilor și
dreptului fiscal.
Distinsă cu Legiunea de Onoare în grad de Cavaler, Dana GRuiA DuFAuT este în egală măsură membru în
Consiliul Director al CCiFER și Consilier al francezilor din străinătate pentru circumscripția România –
Republica Moldova.
Arii de expertiză acoperite:
PPP, fuziuni și achiziții, drept societar, drept imobiliar /dreptul construcţiilor, drept fiscal

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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Radu Noșlăcan are o experiență profesională de peste 9 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 19 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 producător european de echipamente sportive cu
privire la transferul angajaților și negocierea contractului colectiv de muncă, în
contextul unei achiziții majore pe piața românească;
• asistarea unor mari corporații din varii sectoare ale economiei 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.
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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 28 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 23 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 19 ani

Cristiana are o experiență de peste 19 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

FiRARu Florina

Expertiză în proprietate intelectuală

Funcție

Asociat Senior, practica de
Proprietate Intelectuală

Studii

• Consilier de Brevete (2017)
• Consilier de Mărci și Desene (2013)
• Institutul Național pentru Pregătirea
și Perfecționarea Avocaților,
Universitatea Nicolae Titulescu
(2008)
• Master în Dreptul Afacerilor,
Facultatea de Drept, Universitatea
Nicolae Titulescu (2007)
• Facultatea de Drept, Universitatea
București (2002-2006)

Contact

Tel.: 021 201 12 00
Email: florina.firaru@nndkp.ro
www.nndkp.ro
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Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen
Experiență:
• Asociat Senior, NNDKP (2021-prezent)
• Asociat, Petosevic (2011-2021)
• Asociat, Mircea Andrei & Asociații (2007-2011)

Florina Firaru are 14 ani de experiență profesională în domeniul juridic.
Asistă companii locale și internaționale în legătură cu aspecte de proprietate
intelectuală cu privire la drepturi de autor și drepturi conexe, drepturi de baze de
date sui generis, mărci, desene industriale, nume de domeniu, brevete, concurență
neloială asociată cu utilizarea elementelor de brand, executarea drepturilor de proprietate intelectuală,
precum și în litigii legate de astfel de drepturi. De asemenea, Florina oferă asistență clienților referitor la
administrarea portofoliilor de mărci ale acestora. Este specializată și în protecția consumatorului,
publicitate și comerț electronic.

GuiMAN Roxana

Expertiză în dreptul protecției datelor, dreptul proprietății intelectuale

Roxana Guiman este Partener în cadrul societății PrivacyOne in alliance
with Biriș Goran și are Roxana Guiman are peste 10 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.

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

iONESCu Roxana

Expertiză în protecția datelor

Funcție

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

PrivacyON in alliance with Biriș Goran

// mediu

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

Roxana Ionescu are peste 16 ani de experiență profesională. Consiliază clienții
cu privire la diverse aspecte legate de protecția datelor, inclusiv în legătură cu
conformarea cu prevederile Regulamentului 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
este specializată în dreptul mediului.
Roxana a fost inclusă în Ghidul Who's Who Legal din anul 2021 în capitolul privind Confidențialitatea
și Protecția Datelor și Tehnologia informației (iT), fiind singurul avocat român recomandat pentru
Securitatea și Protecția Datelor în România.
Este unul dintre membrii echipei NNDKP care a lansat Act for Ethics, hub dedicat aspectelor juridice și
fiscale în domeniul eticii de business și al conformității, iar alături de echipa pe care o coordonează, este
contributor la PrivacyOutLoud, blogul NNDKP dedicat noutăților și analizelor în domeniul protecției
datelor.
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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.
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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 15 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 22 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 // drept imobiliar & construcții, drept societar & comercial, fuziuni & achiziții

Funcție
Partner

Studii

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

Contact

Bulevardul Aviatorilor, nr.43, Sector 1,
Cod poștal 011853, București,
România
Telefon: +40 21 202 59 19
Fax: +40 21 223 04 95
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.
Monia are o experiență îndelungată 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.
În plus, Monia a acumulat o experiență vastă și în ceea ce privește aspectele de drept societar și comercial, ea
fiind implicată în diverse probleme ce țin de desfășurarea activității unei societăți. Astfel, printre proiectele în care
a fost implicată se numără cele care privesc acționariatul și capitalul social, management și răspundere, divizări și
fuziuni, transfer de întreprindere etc, precum și o gamă foarte variată de acorduri comerciale și probleme juridice
legate de funcționarea societăților.

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 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.
Crenguța 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.
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GHEORGHiu-TESTA Răzvan

Ţuca Zbârcea & Asociaţii

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

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 25
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

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

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

84 I avocaȚi experȚi I Decembrie 2021

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 15 ani ce
acoperă toate segmentele specifice sectorului imobiliar, cu precădere domeniile
logistic, office și retail. 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.
În 2019 și 2020, a fost una dintre gazdele și keynote speaker în cadrul primei și celei de-a doua ediții a
evenimentului pre-MiPiM organizat la București, România, în pregătirea evenimentului MiPiM, unul dintre
cele mai importante evenimente imobiliare din lume care are loc în Cannes, Franța. În 2021, a fost inclusă
în topul The 50 Most influential People in Romania’s Real Estate Market realizat de prestigiosul trust
Property Forum.

JARDiNE Bryan W.

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG

Expertiză în real estate și construcții // energie, fuziuni și achiziții, infrastructură, telecomunicații, PPP, Privatizări

Funcție

Managing Partener

Studii

• Doctorat Juriis, Universitatea
California, Los Angeles, 1990
• Diplomă de licenţă în Relații
Internaționale - Bachelor of Science
in Foreign Service (BSFS), Magna
cum Laude, Universitatea
Georgetown, Departamentul de
Relații Internaționale, 1984

Experienţă

• Managing Partner, Wolf Theiss
Rechtsanwälte GmbH & Co KG,
Bucuresti, România, 2005-prezent
• Of Counsel, Squire, Sanders &
Dempsey L.L.P., București, 2001 –
2005
• Persoană de legătură între Squire
Sanders & Dempsey și Voicu &
Filipescu SCA, sediu afiliat din
București, 2001 – 2005
• A înființat și a condus sediul din
București al Arent Fox Kintner Plotkin
& Kahn, PLLC, 1998 – 2001
• Reprezentant al Asociației Baroului
American și al Inițiativei Legislative
Est – europene „ABA-CEELI”,
București, România, 1996 – 1997
• Associate, Gorry & Meyer L.L.P.,
Los Angeles, Statele Unite ale
Americii, 1994 – 1997
• Associate, Fulbright & Jaworski
L.L.P., Los Angeles, Statele Unite ale
Americii, 1990 - 1994

Contact

Tel.: +40 21 308 81 00
Email: bryan.jardine@wolftheiss.com
www.wolftheiss.com

Bryan Wilson Jardine este Partenerul Coordonator al biroului Wolf Theiss din
Bucureşti începând cu anul 2005, când a contribuit la deschiderea biroului Wolf Theiss
în România. Membru al Baroului din California (din 1990), şi a Asociației Baroului
American (din 1996), precum şi al Baroului Bucureşti (avocat străin înregistrat din
2006), Bryan locuieşte şi lucrează în România din 1996.
De-a lungul carierei sale juridice de peste treizeci de ani, a oferit consultanță
juridică în domeniul privatizărilor, al fuziunilor și achizițiilor de întreprinderi, al
dreptului energiei, al reglementărilor și al achizițiilor publice, al soluționării litigiilor și
al dreptului imobiliar pentru o serie de clienți de profil care activează în diverse
sectoare de activitate din regiunea CEE/SEE.
De asemenea, Bryan are o experiență vastă în sectorul energiei convenționale și
regenerabile, reprezentând importanți investitori și dezvoltatori în acest domeniu. Este
coordonatorul la nivel regional al practicilor privind energia regenerabilă ale Wolf
Theiss, iar în ultimii ani a editat ghidurile Wolf Theiss privind energia, ce pun accentul
pe domenii precum energie regenerabilă, energia din deșeuri și eficiența energetică.
Bryan este de asemenea unul dintre cei trei membri fondatori ai Romanian Petroleum Club
(http://www.petroleumclub.ro), contribuind la înființarea acestuia în anul 2001.
De-a lungul anilor, Bryan a ținut discursuri pe diverse teme juridice și despre mediul de afaceri din România,
în cadrul a numeroase conferințe locale și internaționale.

Principalele tranzacţii /dosare în care a fost implicat în ultimii ani:
• Asistarea Vestas, unul dintre cei mai mari producători de turbine eoliene din lume, cu privire la
achiziționarea și vânzarea mai multor proiecte de parcuri eoliene în România și Bulgaria (achiziționarea parcului
eolian operațional Pantelimon de 123 MW de la Monsson, dezvoltarea și vânzarea parcului eolian Gebeleisis de
70 MW în România, vânzarea unui parc eolian construit, Pechea i, către un investitor privat).
• Acordarea de consultanță Casei de Comerț "KazMunaiGaz" JSC, Kazahstan, cu privire la achiziția a 2,7
miliarde uSD a unei participații de 75% din Rompetrol Group N.V., Amsterdam, cea mai mare tranzacție privată
(care nu implică privatizarea unei întreprinderi de stat) încheiată vreodată în România
• Asistarea Deutsche Bahn AG cu privire la achiziționarea de către filiala sa Schenker AG a pachetului
majoritar de acțiuni al Romtrans SA (lider în România în domeniul transportului internațional și al expedițiilor de
marfă) prin intermediul unei oferte publice de cumpărare privată adresată unui număr de peste 13.000 de
acționari individuali ai Romtrans
• Asistarea Erste Bank în achiziționarea a 8% din acționariatul post-privatizare de la actualii și foștii angajați
ai Băncii Comerciale Române (BCR) prin intermediul unei oferte publice de cumpărare privată adresată unor mii
de acționari individuali
• Asistarea Federal Mogul, un dezvoltator, producător și furnizor american de produse pentru autovehicule,
vehicule comerciale, aerospațiale, marine, feroviare și de teren, precum și pentru aplicații industriale, agricole și
de generare a energiei electrice, în legătură cu vânzarea diviziei sale de ștergătoare de parbriz către Trico
Products Corporation (SuA), inclusiv a instalațiilor de producție din România
• Asistarea GE Oil & Gas în achiziția operațiunilor Lufkin în România
• Asistarea Lukerg AG (joint-venture între Lukoil și ERG Renew SPA) cu privire la achiziția unui proiect de
parc eolian multi-cluster de 84 MW și la due diligence pentru un al doilea proiect de 108 MW în apropierea
județului Tulcea, România
• Asistarea Lukoil Europe Holdings în legătură cu transferul intragrup al tuturor acțiunilor sale în filiala
românească Land Power S.A. către Lukoil international upstream Holding
• Asistarea GE Albany Global Holdings BV cu privire la achiziționarea unei participații minoritare de 49% în
Alstom General Turbo SA (România) de la acționarul minoritar care a ieșit din acționariat, General Turbo SA.
• Asistarea Digital Cable Systems S.A., un furnizor român de servicii de telecomunicaţii prin cablu, cu privire
la vânzarea unei participații de 40% din capitalul social al companiei prin majorarea capitalului social pentru 45
milioane EuR către AiG Capital Partners inc.
• Asistarea GemCorp Capital LLC, acționând în numele unui consorțiu de fonduri de investiții, în legătură cu
regimul juridic aplicabil petrolului și gazelor în România, în contextul unei facilități de 75 milioane uSD acordate
de fondurile de investiții sucursalei unei entități americane care deține o licență de explorare și exploatare a unor
zăcăminte de petrol și gaze în România.
Clienţi importanţi: Al Arrab Contracting Co., Deutsche Bahn, 3M, General Electric, Lukoil, DexKo Global
inc., Laird PLC, Summit Films
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KOLETSiS Teodora

Expertiză în imobiliar // achiziții publice / litigii / insolvență

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

Funcție

• Avocat Asociat

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

Avocat asociat al Cabinetului GRuiA DuFAuT, Teodora KOLETSIS intervine
deopotrivă în dosare de consultanță și de reprezentare juridică, în litigii, în special în
materia dreptului imobiliar, contencios administrativ, inclusiv în domeniul achizițiilor
publice și dreptului societăților.
Cu o experiență de peste 16 ani în avocatură, Teodora intervine în cauze
complexe, ca avocat pledant, în fața tuturor instanțelor românești, a Curții de Justiție a
uE, precum și a tribunalelor arbitrale.
În domeniul consultantei, 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. În materie de achiziții publice, Teodora este un expert recunoscut, oferind consultanță și
asistență juridică, atât în faza de ofertare și derulare a procedurii de atribuire, cât și în cea de execuție a
contractului de achiziție publică.

Proiecte recente:
• Asistarea și reprezentarea celui mai mare operator de telecomunicații în fața Consiliului Național de Soluționare
a Contestațiilor și instanțelor de judecată în diverse proceduri de achiziție publică, în etapele de atribuire a
acordurilor-cadru/contractelor, derulate inclusiv prin ONAC;
• Asistarea și reprezentarea unui important operator european de piese de schimb pentru autovehicule, în fata
CNSC și instanțelor de judecată, în diverse proceduri de achiziție publică, în etapele de atribuire a acordurilorcadru/contractelor, precum și pe parcursul executării acestora ;
• Asistență oferită unei companii din sectorul agroindustrial în procesul de vânzare a participației deținute într-o
societate românească ; asistență în cadrul procesului de due dilligence și furnizare de documente și opinii
juridice;
• Asistarea unei societăți franceze specializate în învătamantul privat, în procesul de contractare a unui important
credit bancar la nivel de grup și constituirea garanțiilor aferente pe participațiile enității afiliate din România;
• Asistarea unui grup de societăți franceze din sectorul logístică în perfectarea și adaptarea contractelor
comerciale în domeniul construcției de centre logistice ;
• Asistență pentru o societate elvețiană specializată în domeniul componentelor electronice în diverse operațiuni si
demersuri de ordin societar în raport cu societatea pe acțiuni afiliată din Romania;
• Asistarea unei companii cu capital francez specializată în producția și comercializarea mobilei în vederea
achiziționarii unei creanțe deținute de un creditor bancar garantat împotriva unei societăți aflate în insolvență:
asistență și reprezentare în cadrul procesului de due dilligence privind creanța achiziționată si a garanțiilor ce o
însoțesc, asistarea clientului în cadrul negocierilor cu creditorul bancar, precum și pentru perfectarea
contractului de cesiune de creanță și a tuturor formalităților aferente;
• Reprezentarea cu succes a unui important jucător din industria zaharului în mai multe acțiuni în contencios
administrativ, împotriva organelor fiscale; formularea de contestații la executare și suspendare a executării silite,
a căror valoare se ridică la mai multe milioane de Euro.
Alte arii de expertiză acoperite:
Drept imobiliar, Drept administrativ si fiscal, M&A, Litigii și Arbitraj comercial, Agricultură, insolvență

LAZEA Daniela

Expertiză în dreptul imobiliar şi dreptul construcţiilor

Funcție
Partener

Contact

Tel.: 021 260 07 10
Email: dlazea@birisgoran.ro
www.birisgoran.ro
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// drept societar/fuziuni şi achiziţii

Biriş | Goran

Daniela LAZEA are peste 21 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.

MOCăNESCu Alexandru

Toncescu și Asociații SPRL - KPMG Legal

Expertiză în dreptul imobiliar și sectorul energetic // dreptul concurenței, litigii, ESG

Funcție
Partener

Studii și apartenență

• Licențiat în Drept, Facultatea de
Drept a Universității București
• Full-time MBA, Specializare Domeniul Afacerilor, HEC Paris,
Franța,
• Certificat in Economie și Finanțe
Imobiliare, London School of
Economics
• Membru al Baroului București

Experiență
• peste 12 ani

Contact

Tel.: 0722 173 204
Email:
alexandrumocanescu@kpmg.com
www.kpmglegal.ro

Alexandru (Alex) este Partener și Coordonatorul Practicii de Drept imobiliar
în cadrul KPMG Legal România. Alexandru a lucrat mai bine de 12 ani în firme de
avocatură de prestigiu, într-o serie de domenii de practică, respectiv dreptul
concurenței, litigii, energie și drept imobiliar – acesta din urmă devenind principala
sa arie de practică. Este avocat cu dublă capacitate: a absolvit Facultatea de Drept
- universitatea din București, pe care a urmat-o, 5 ani mai târziu, cu un program de
MBA cu normă întreagă la HEC Paris, specializat în strategie de afaceri și finanțe.
Alex și-a continuat studiile la London School of Economics, de la care a obținut
un certificat de economie și finanțe imobiliare. Accentul său principal este acum pe
Dreptul imobiliar și sectorul energetic (concentrându-se pe energie regenerabilă).
Alex a lucrat ca și contact cheie pentru un număr semnificativ de clienți din
dmeniul imobiliar, gestionând personal probleme care variază de la asistență de zi
cu zi pe teme precum leasing, aspecte legate de gestionarea activelor și a proprietății, legătura cu autoritățile
publice, tranzacțiile de pe piețele de capital, audit juridic, redactarea și negocierea documentației complete a
tranzacțiilor.
Printre cele mai notabile proiecte ale sale se numără următoarele: asocierea între două mari companii de
investiții, tranzacție finalizată cu achiziția unuia dintre cele mai importante complexe de birouri din București;
asistarea la achizitionarea unui important complex de birouri cu 3 clădiri din Bucuresti; asistarea unuia dintre cele
mai mari proprietăți imobiliare logistice europene în calitate de consilier juridic în vânzarea portofoliului
românesc, gestionând toate aspectele inclusiv auditul juridic necesar al furnizorilor și pregătirea camerelor
virtuale de date, precum și toată documentația tranzacțiilor etc.

NAGY iunia

Expertiză în real estate

Funcție

Senior Associate

Studii

• Licenţă în drept la Facultatea de
Drept a Universităţii Bucuresti

Contact

Tel.: +40 21 312.58.88
Email: iunia.nagy@noerr.com
www.noerr.com

Noerr
Experiență:
• Experiență în cadrul unei firme de avocatură din România
• Senior Associate, Noerr (2005-prezent)

Iunia Nagy se bucură de o experiență îndelungată în consilierea investitorilor
străini și a marilor companii locale dintr-o gamă largă de domenii în ceea ce privește
dezvoltările și achizițiile imobiliare complexe, experiență care se întinde de la due
diligence și achiziție până la planificare, construire și contracte de închiriere.
Arii de expertiză acoperite: real estate, construcţii, urbanism
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NANu Flaviu

Expertiză în real estate & proiecte // dreptul energiei, fuziuni și achiziții

Florin Nanu este Counsel în cadrul biroului Wolf Theiss din București, membru al
echipelor de Real Estate și Proiecte. Pe parcursul activității sale de peste douăzeci de
ani în domeniul juridic, Flaviu a oferit consultanță clienților naționali și internaționali
în ceea ce privește dezvoltarea, finanțarea și operarea proiectelor energetice
(regenerabile și convenționale), cogenerare și energie termică, reglementări industriale
și valorificarea deșeurilor în energie.
De asemenea, Flaviu a acționat în calitate de consilier în legătură cu activitatea
mai multor asociații profesionale care acționează în sectorul energetic. Înainte de a se
alătura Wolf Theiss, Flaviu a fost partener la o renumită firmă de avocatură locală și
consilier în cadrul departamentului de Real Estate și Energie al biroului din România al
unei firme de avocatură din SuA.

Funcție
Counsel

Studii

• Master of Laws (LLM), Drept
bancar, corporativ, financiar și al
valorilor mobiliare, Universitatea
Queen Mary din Londra, 2017
• Diplomă de Licenţă, Universitatea
Bucureşti, Facultatea de Drept, 2000
• Maîtrise în Drept European,
Universitatea Paris I PantheonSorbonne), 2000

Experienţă

• Counsel, Departamentul Real
Estate & Proiecte, Wolf Theiss
Rechtsanwälte GmbH & Co KG,
București, 2017 – prezent (fiind parte
din echipa Wolf Theiss şi în perioada
2006-2008)
• Partener, Ciurtin & Associates Law
Firm, 2015-2017
• Counsel, White & Case LLP,
2008-2014
• Avocat Colaborator, CMS Cameron
McKenna, 2005-2007

Contact

Tel.: +40 21 308 81 00
Email: ﬂaviu.nanu@wolftheiss.com
www.wolftheiss.com

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG

Principalele tranzacţii /dosare în care a fost implicat în ultimii ani:
• Asistarea unui important joint-venture internațional care activează în sectorul
industriei de petrol și gaze, în legătură cu intenția de achiziție a celui de-al doilea mare importator și trader de
gaze din România, Conef.
• Asistarea Gaz Sud, o companie românească de distribuție a gazelor naturale, membră a grupului PPF
investments, în legătură cu mai multe aspecte societale, de soluționare a litigiilor, de angajare și contractuale.
• Asistenţă legată de propunerea de asociere în participațiune cu producătorul român de energie nucleară
Nuclearelectrica S.A., pentru finanțarea, finalizarea, exploatarea și dezafectarea unităților 3 și 4 ale centralei
nucleare de la Cernavodă.
• Asistare societății de proiect EnergoNuclear S.A., în toate aspectele legate de faza de pre-proiect pentru
dezvoltarea, construcția și operarea unităților 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă; consultanța a inclus
asistență în diverse aspecte, inclusiv în materie de drept societar, achiziții publice și finanțare de proiecte.
• Asistarea Veolia Energie România S.A. în legătură cu aspecte de reglementare corporativă privind operarea
distribuției de energie termică în iași și Otopeni.
• Asistarea LukErg, o societate mixtă a doi mari jucători internaționali din domeniul energiei, în legătură cu
achiziționarea unui proiect de parc eolian de 70 MW dezvoltat în România.
• Asistarea unui grup de investitori români în legătură cu câștigarea unei licitații de concesiune privind
distribuția, transportul și furnizarea de energie termică într-un municipiu din România, precum și în ceea ce
privește operațiunile zilnice.
• Asistarea Soventix, un dezvoltator german de proiecte fotovoltaice, în legătură cu achiziția unui parc
fotovoltaic de 24 MW în sudul României (județul Dâmbovița), precum și cu achiziția altor două parcuri
fotovoltaice situate în Transilvania și Banat (județele Mureș și Timiș).
• Asistarea Energy Rose, un grup energetic internațional, în dezvoltarea unui parc eolian în județul Constanța.
Clienţi importanţi: Veolia Energie România, Energy Rose, LukErg, ENERCON.

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
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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 20 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.

POPESCu Loredana

Expertiză în drept imobiliar // achiziții publice / infrastructură / corporate / fuziuni și achiziții

Funcție

Loredana POPESCU are o practică solidă în zona comercială, civilă şi
administrativă, inclusiv litigii contractuale, pieţe de capital şi emisiuni de capital
social, litigii între acţionari, dar şi litigii imobiliare, inclusiv restituirea proprietăţilor
naţionalizate şi exproprierea, incidente legate de procedurile de executare silită.
Loredana consiliază în mod regulat companiile în ceea ce priveşte structurile de
achiziţii publice şi de parteneriat public-privat, concesionarea lucrărilor de domeniu
public şi de interes public, precum şi în legătură cu aspecte adiacente, precum
legislaţia de mediu, finanţarea proiectelor, energia şi resurse naturale, construcţii,
iT&C şi litigii de drept administrativ. Cu o cunoaştere aprofundată şi solidă a
legislaţiei civile şi comerciale din România, Loredana acorda asistenţă juridică în
domeniul negocierilor acordurilor şi transferurilor importante de afaceri.

Partner

Studii

• Universitatea Ovidius din
Constanța, Diplomă de Master în
Drept Public
• Universitatea Româno-Americană
București, Diplomă de Master în
Dreptul Afacerilor
• Universitatea Româno-Americană
București, Diplomă de Licență în
Drept

Contact

Tel.: 021 589 73 53
Email:

loredana.popescu@popescu-asociatii.ro

www.popescu-asociatii.ro

O selecţie a mandatelor relevante include asistență și reprezentare juridică pentru:

l Transportatorul feroviar de stat din România în legătură cu fuziunea prin absorbţie a câtorva societăţi

active în domeniul informatic şi al serviciiilor tipografice, un mandat de o complexitate unică în România, clientul
fiind cel mai mare angajator de pe piaţa muncii din România, cu un număr de peste 22.000 de angajaţi.
l unităţile administrativ-teritoriale (proiect al primăriei unui cunoscut oraş de agrement românesc) în
legătură cu realizarea primului proiect românesc de construire a unei autostrăzi pe Valea Prahovei, cu cel mai
mare trafic din ţară, precum şi în legătură cu obţinerea fondurilor uE necesare pentru finalizarea proiectului.
l unul dintre cei mai mari retaileri de FMCG din România pe parcursul extinderii reţelei sale de magazine
(aproape 1.000 de magazine) în legătură cu negocierile privind achiziţia altor competitori de pe piaţa românească,
leasingul de spaţiu şi/sau achiziţiile imobiliare.
l Cel mai înalt forum cultural naţional, care acoperă sectoarele ştiinţific, artistic şi literar cu privire la unul
dintre cele mai ample Proiecte (Proiectul Mogoşoaia) la nivel local, ce se doreşte a fi dezvoltat, ce presupune o
serie de proceduri juridice necesare prezervării zonei (simbol al istoriei naţionale şi culturale a României).

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 15 ani în domeniul dreptului
imobiliar. Acordă asistență juridică în proiecte care acoperă o multitudine de
aspecte, printre care achizițiile, finanțările și dezvoltarea proiectelor imobiliare de
birouri, rezidențiale sau comerciale. Are experiență semnificativă pe piața
închirierilor de spații de birouri și retail, acordând în mod constant asistență
principalilor dezvoltatori imobiliari. Are o îndelungată experiență în strategii de joint-venture și de exit în
domeniul imobiliar, fiind implicat în multe tranzacții de referință pentru piața imobiliară.

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

POPESCU & ASOCIAȚII

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”.
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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).

ARTENiE Theodor

Expertiză în taxe si fiscalitate

Funcție

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

Experiență:
• Experiență în cadrul unei firme de consultanță Big4 renumite, în România și uK
• Experiență în cadrul unei renumite firme de avocatură
• Head of Tax, Noerr (2021-prezent)

Head of Tax

Studii

• Studii economice la Academia de
studii economice din Bucureşti

Contact

Tel.: +40 21 312.58.88
Email:
theodormihai.artenie@noerr.com
www.noerr.com

Noerr Finance & Tax

Theodor Artenie s-a alăturat echipei Noerr în anul 2021 și conduce departamentul
de taxe. Theodor este un consultant cu o vastă experiență în domeniul fiscal acumulată
de-a lungul anilor în poziții de conducere cheie în firme de consultanță renumite. Deși
principalul său domeniu de interes este TVA, de-a lungul carierei sale, Theodor Artenie a
acordat asistență fiscală în majoritatea domeniilor de impozitare unor clienți din diferite
industrii cheie: iT&C, imobiliare, produse industriale, FMCG, auto. El face parte din diverse grupuri de lucru în
domeniul fiscal din cadrul mai multor organizații non-guvernamentale și contribuie astfel în mod activ la
îmbunătățirea cadrului fiscal din România.

Arii de expertiză acoperite: Taxe si fiscalitate // proiecte de due diligente în domeniul fiscal, TVA, controale
fiscale

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

// 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 26 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.
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BiVOLARu Emil

Expertiză în taxe și fiscalitate

Funcție

Partener, practica Soluționarea
Disputelor

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

Expertiză în 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

// litigii/arbitraj intern și internațional, 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 20 ani, atât
în fața instanțelor de judecată din România, cât și a celor de arbitraj. Emil este
recunoscut pentru implicarea sa în litigii fiscale complexe, proceduri de restructurări
și insolvență, în litigii de drept civil, litigii în domeniul financiar-bancar, precum și
litigii civile privind dreptul de proprietate (inclusiv restituiri ale proprietăților istorice). Este membru
fondator al NNDKP CELF – Centrul de Excelență în Litigii Fiscale.

EZER Marius

Funcție

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

// litigii/arbitraj intern și internațional, insolvență/restructurare

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 15 ani în domeniul juridic. Este
specializat în litigii fiscale complexe, precum și în proceduri complexe de insolvență, drepturile
creditorilor și recuperarea de bunuri. 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. Este membru al NNDKP CELF – Centrul de Excelență în Litigii 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
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Răzvan GHEORGHIU-TESTA este Avocat asociat al Ţuca Zbârcea &
Asociaţii şi unul dintre fondatorii societăţii de avocatură, având o experienţă
juridică de 25 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).

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

Ruxandra JIANU este partener în cadrul firmei Biriş Goran Tax Consulting,
societatea de consultanţă fiscală a Biriş Goran. Cu peste 23 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 membră a grupului de
lucru care consiliază Ministerul Finanțelor în ceea ce privește modificarea și modernizarea Codului Fiscal.

Dr. 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

Experiență

• 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 Ministerului Finanțelor
Publice.

Contact

Experiența de peste 27 de ani în domeniul dreptului fiscal, din care 16 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. În prezent este cadru didactic asociat la Academia de Studii Economice Facultatea de Contabilitate și informatică de Gestiune, unde predă cursul "Drept
și Drept fiscal" la programul de master. 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 profesorilor 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.

Tel.: +40730591222
Email: gmatei@lddp.ro
www.lddp.ro

PăuN Ciprian

Expertiză în taxe și fiscalitate

Funcție

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 Wilhelms- Universitaet
, 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

// litigii, drept societar

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 fiscal, litigii fiscale, drept societar, 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). Ciprian este membru al EATLP (European Association of Tax Law Professors) și al NNDKP CELF –
Centrul de Excelență în Litigii Fiscale.
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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, de taxe și 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
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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 și coordonează
practica de taxe afiliată MPR Partners, anume MR&T Finance.
Mandate recente:
• asistență acordată unui important grup european din sectorul industrial cu
privire la aspectele ce decurg în urma unui audit fiscal din partea autorității de profil;
• asistență acordată celei mai mare companii mondiale de software, cu privire la încadrarea contabilă
a unor tipuri specializate de produse iT în sectorul public;
• 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 aordată unui important grup de investiții din Republica Cehă, cu privire la toate aspectele
fiscale conexe achiziției unei companii cu multiple proprietăți imobiliare, din România;
• 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.





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 20 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:
Banking & Finance, Tax, Real estate, Corporate and M&A, energy & Sustainability, Compliance,
Competition & Antitrust, Litigation, Data Protection, IP and IT&C, Labor, Transfer Pricing

Contact

Câteva proiecte semnificative:

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
10
• 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
• Anca Zegrean
• Mariana Signeanu
Nr. avocați

Nr. de birouri în România
București

+45
1
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• Asistență acordată Băncii Comerciale Române, membru al erste Group, în cea mai mare dispută fiscală din
piața românească.
• Asistență oferită HAGAG Development europe, un important dezvoltator israelian cu privire la toate
aspectele juridice în legătură cu achizițiile și dezvoltările companiei (proiecte rezidențiale si birouri de lux)
pe piața românească;
• Biriş Goran acţionează în calitate de consultant fiscal pentru societăţi importante precum RedBull
România, Oriflame România, Kika România, Cris-Tim, Lease Plan şi Impuls Leasing, oferindu-le asistenţă
cu privire la toate aspectele fiscale legate de activităţile lor comerciale curente.
Clienţi importanţi:
BCR, Profi Rom Food, HAGAG Development europe, Impuls Leasing, LafargeHolcim Romania, Lease
Plan, JT International, One United Properties, Oriflame România, Procter & Gamble, Romprim SA,
RedBull, UniCredit Bank.

ENACHE PiRTEA & Asociații

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

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.
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
3
• Dana GRUIA DUFAUT,
Avocat Fondator
• Cristina BOJICA, Avocat Asociat
• Teodora KOLETSIS, Avocat Asociat
Număr avocaţi:

Nr. de birouri în România
1 (Bucureşti)

15

GRUIA DUFAUT este unul din primele cabinete independente de avocatură de business din România, înființat
în urmă cu 30 de ani de Dana GRuiA DuFAuT, Avocat înscris în Barourile din Paris și București. Cabinetul
operează cu două birouri, la Paris și la București, oferind asistență juridică în toate domeniile dreptului
afacerilor, cu precădere în cadrul tranzacțiilor comerciale, fuziuni și achiziții, în procesele de reorganizare &
restructurare de companii, achiziții publice, proiecte greenfield și joint-venture, dreptul muncii, GDPR și litigi
comerciale.
Cu o echipă de 15 avocați experimentați, formați atât în România, cât și în străinătate, Cabinetul deservește o
clientelă multinațională și multisectorială, care activează în domenii precum : construcții și infrastructură,
telecomunicații, industrie auto, transport și logistică, petrol & gaze, iT&C, asigurări, servicii publice,
agricultură și agrifood, retail, sănătate și biotehnologie.
Din 2019, GRuiA DuFAuT a fost selectat de Team France Export pentru a oferi servicii de asistență
comercială în România pentru iMM franceze, în cadrul activității « drept și fiscalitate – creare de filiale
și consultanță».
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 & Agrifood, Drept european, Litigii și arbitraj comercial.

Număr birouri în străinătate:
1 (Paris)
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KPMG LEGAL - TONCESCu Si ASOCiATii SPRL

Contact
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 89 A
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
Alexandru MOCĂNESCU
Număr avocaţi

6

29

Număr birouri în străinătate:
Toncescu si Asociatii este parte din
reteaua KPMG Legal, cu birouri în
181 de țări
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 (Law), avem acces la cunoștințele si experiența globala a birourilor
noastre internaționale, dar si la soluțiile tehnologice utilizate de reteaua noastra 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 asigura incorporarea progresului
tehnologic.
Suntem de asemenea mandri sa notam si faptul ca societatea noastra a avut in ultimii o crestere
semnificativa si constanta, atat in 2020 cat si in 2021, de peste 10%/an.
Arii de consultanţă acoperite:
Principalele noastre arii de activitate sunt servicii financiare, fuziuni și achiziții și drept societar, litigii,
drept imobiliar, dreptul muncii, tehnologie, proprietate intelectuala și protecția datelor. Avocații noștri sunt
de asemenea specializați și în insolvență și restructurare, 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, Medlife.
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.
ALB - Asociația Companiilor Financiare
KPMG Legal împreună cu KPMG Advisory sprijină ALB în ceea ce privește punerea în aplicare a
moratoriului privind plățile private și cerințele impuse în temeiul Orientărilor ABE privind moratoriile
legislative și nelegislative și rambursările împrumuturilor aplicate în contextul crizei COViD-19.
Echipa noastra susține asociația în asigurarea relației cu Banca Națională a României și Consiliul
Concurenței, dar și în întocmirea unui Raport și redactarea termenelor de moratorie privată. Tranzacția a
fost complexă deoarece nu a existat niciun precedent pe piață. Precedentul a fost dat mai degrabă de alte
state membre ale uE care au aplicat cu prioritate orientările ABE decât România.
Grupul Porsche Finance
KPMG Legal oferă asistență juridică tuturor companiilor din grup cu privire la diverse activități 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).
În perioada 2020-2021, am acordat consultanță cu privire la diverse aspecte juridice și de conformitate,
asigurându-ne că, clientul se află în cea mai bună poziție din punct de vedere al conformității și al afacerii,
inclusiv: relația cu furnizorii; aspecte legate de achizițiile publice; aspecte legate de insolvență;
implementarea semnăturii electronice având în vedere atât cadrul juridic românesc, cât și cel european;
revizuirea mai multor contracte comerciale și de leasing din diferite puncte de vedere și aspecte legate de
structurarea produselor și protecția consumatorilor.
Banca Comerciala Romana
KPMG Legal a furnizat în ultimii șapte ani pentru BCR un produs de monitorizare legislativa, la nivel
național și european, cu frecvență zilnică. 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 legislativă 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
Keywords International Limited
Am consiliat cu succes Keywords international Limited, companie care face parte din Keywords Studios,
ce oferă servicii tehnice și creative pentru industria globala de jocuri video, în achiziția întregului capital
social al AMC Ro Studio SRL, o companie românească înființată în urma cu 20 de ani pentru dezvoltarea de
artă digitala și jocuri video, cu un istoric global solid de colaborări cu nume importante din industria
jocurilor video. Pe parcursul întregului proces am oferit servicii juridice extinse cumpărătorului și firmei
de avocatură DWF din Londra. Societatea noastră a oferit consultanță cu privire la întregul domeniu de
aplicare al tranzacției, întocmind inclusiv raportul de audit juridic și oferind asistență în procesul de
derulare al tranzacției (redactarea, negocierea, asistența privind aspectele de semnare, închidere și postînchidere a proiectului), precum și serviciile de suport day-to-day și pregătirea tuturor documentelor
auxiliare, ori de cate ori a fost necesar.
Affinity Shipping Group
KPMG Legal – Toncescu și Asociații a asistat cu succes Affinity Shipping Group, unul dintre cei mai
mari brokeri independenți de nave, în stabilirea prezenței sale pe piața românească prin achiziția uneia
dintre cele mai reputate și experimentate agenții române de recrutare pentru industria navală.
Tranzacția a fost în cele din urmă finalizată, iar KPMG Legal a oferit asistență juridică de la început
pana la finalizarea proiectului grupului Affinity, inclusiv audit juridic și servicii de asistență juridică pentru
tranzacție (redactare, negociere, asistență pentru semnarea și încheierea tranzacției), cu implicarea mai
multor jurisdicții ale clientului, și anume Marea Britanie și Franța.
Tellence Technologies SRL
Am consiliat clientul nostru oferind servicii de asistență juridică pentru tranzacțiile end-to-end într-o
tranzacție internațională de mai multe milioane de euro care implică vânzarea afacerii sale către Orion
innovation Group, unul dintre cei mai mari furnizori de transformare digitală și servicii de dezvoltare a
produselor.
Asistența noastră a inclus consultanță privind structurarea tranzacției (printr-o tranzacție de capital și
o vânzare de portofolii), redactarea documentelor tranzacției, asistarea clientului în negociere și semnarea
de lungă durată care a implicat negocieri de ultim moment și redactarea contractului. După semnare, am
continuat să asistăm clientul în procesul post-semnare pentru a-i îndeplini condițiile de închidere a
proiectului.
Optical Investment Group S.A.
Am asistat clientul în relația cu una dintre cele mai complexe fuziuni implementate vreodata pe piața
românească, prin consolidarea întregii afaceri a 5 companii, fiecare operând rețele foarte mari de produse
optice pentru consumatori, la nivelul unei singure companii.
un astfel de proces a presupus o restructurare completă a modelului de afaceri utilizat în România,
pentru a asigura o optimizare a procesului decizional, pentru a reduce costurile legate de menținerea
procesului de afaceri redundant și pentru a obține mai ușor finanțare de la băncile naționale și
internaționale.
Cassa Digital S.R.L.
Am asistat o companie românească care furnizează software de contabilitate bazat pe inteligență
artificială și machine learning, într-o procedură de finanțare pre-Seed, listarea pe o platformă românească
de crowd- funding și într-o procedură extrem de complexă de creștere a capitalului social și de vânzare de
acțiuni.
Complexitatea tranzacției a fost crescută deoarece, pentru atragerea cu succes a investitorilor, a trebuit
să găsim soluții juridice noi pentru a efectua și implementa investiția de finanțare participativă în compania
clientului nostru și a permite ulterior o structură echilibrată a acționariatului, asigurând în același timp
investitorii că se vor bucura de drepturi adecvate în ceea ce privește investiția făcută și luând în considerare
viitoarele runde de finanțare Seed.
Intrarom S.A.
Asistăm intrarom SA, lider în sisteme și soluții de telecomunicații globale, cu o analiză complexă a
scenariilor disponibile pentru a-și corecta poziția activelor nete ca parte a opțiunilor de reorganizare.
Analiza noastră cuprinzătoare și scenariile prezentate acoperă toate cerințele clientului, avantajele și
dezavantajele reorganizării, riscurile, precum și un calendar și aspecte procedurale pentru implementarea
fiecărui scenariu identificat.
Complexitatea proiectului a dus la consilierea clientului în legătură cu opțiunile disponibile pentru
recalibrarea capitalului social și cumpărarea participațiilor acționarilor majoritari, proces care a durat
mai mult de 2 ani.
Last Mile Distribution S.R.L.
Am asistat clientul în remodelarea structurii acționariatului companiilor din grupul său, pentru a
asigura mai bine noi investiții de la noi investitori cu o putere de finanțare mai mare, deoarece clientul
implementează în prezent strategia sa de afaceri pentru a deveni unul dintre cei mai importanți jucători din
afacerea de distribuție Last Mile din România.
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De asemenea, asistăm clientul în activitățile juridice de zi cu zi, inclusiv în negocierea acordurilor sale
cu marii comercianți cu amănuntul, cum ar fi Mega image. În acest scop, am asistat atât clientul în
asigurarea ieșirii unei părți din acționarii anteriori, negociind termenii și condițiile pentru astfel de ieșiri,
cât și în începerea negocierilor cu noii investitori.
Domeniul: Litigii si restructurare
Cerealcom Dolj S.R.L.
KPMG Legal a acordat asistență juridică și a reprezentat în fața instanțelor naționale unul dintre cei
mai mari producători agricoli și traderi de cereale din România în mai multe litigii comerciale.
Litigiile sunt complexe datorită naturii tehnice a chestiunilor dezbătute, implicând rapoarte de expertiza
și investigații de tip forensics. În unele dintre dosare, am oferit servicii integrate împreună cu echipele de
consultanță KPMG, acoperind nu numai aspectele juridice, ci și problemele tehnice, fiscal, dar și servicii de
evaluare.
Cerealcom Dolj S.R.L.
Asistență juridică și reprezentarea Clientului într-un litigiu fiscal privind TVA-ul pentru livrarea
cerealelor către clienti străini. Echipa noastră si consultanții fiscali KPMG au oferit clientului servicii
integrate juridice si fiscale.
Problema disputata se referă la scutirea de TVA a livrărilor efectuate de Client într-un lanț de tranzacții
care are cumpărătorul final în afara României, echipa KPMG construind apararea cientului pe baza
practicii in domeniul de TVA de la nivelul uniunii Europene si a dezlegarilor date deja in situatii similare
de Curtea Europeana de Justitie.
BARDEAU HOLDING ROMANIA S.R.L.
Asistență juridică și reprezentarea Clientului într-un litigiu fiscal privind TVA-ul și impozitul pe profit
datorat pentru tranzacțiile intra-grup. Echipa noastră împreună cu KMPG Restructuring a realizat o
analiză juridică a opțiunilor specifice pe care clientul le-ar fi avut în legătură cu o anumită restructurare a
afacerii companiei. Serviciile oferite au acoperit atat aspecte juridice, dar si fiscale si contabile, oferind
clientului nostru un întreg spectru de servicii necesare în acest dosar. Din această perspectivă, serviciile
noastre integrate sunt unice pe piață.
ZES ZOLLNER ELECTRONIC S.R.L.
Asistență juridică și reprezentare în legătură cu litigiile fiscale privind impozitul pe profit suplimentar în
legătură cu dosarul prețurilor de transfer și tranzacțiile intra-grup.
Cazul este important deoarece vizează disputa în curs a autorităților fiscale române cu privire la
tranzactiile intra-grup și adaosul aplicabil acestor tranzactii în dosarul prețurilor de transfer, între
societatea-mamă (din strainatate) și societatea românească.
ED&F Man Sugar Limited
Asistență juridică a clientului în legătură cu inspectia ficala efectuata pentru rambursarea TVA-ului
aferent tranzacțiile efectuate de client cu o entitate românească.
Cazul este important deoarece inspectorii fiscali au tinut inspectia fiscala suspendata din cauza faptului
că existau procese pe rol in legatura cu partenerul de afaceri roman, pana la solutionarea respectivelor
procese, adoptand o interpretare gresita a legislatiei in sensul platii de TVA, fata de scutirea la plata a
aceluiasi TVA.
Domeniul: Tehnologie, proprietate intelectuala și protecția datelor
Mol Romania Petroleum Products SRL
Am asistat Mol România, una dintre cele mai importante companii petroliere din România, în legătură
cu evaluarea conformității cu confidențialitatea clientului în ceea ce privește Regulamentul General privind
Protecția Datelor - GDPR. Asistența noastră a constat în cartografierea tuturor fluxurilor de date din
cadrul companiei și analizarea fiecărui proces din perspectiva conformității cu GDPR.
Am sprijinit clientul cu o gamă largă de probleme esențiale pentru activitatea sa de zi cu zi, prin
revizuirea contractelor care implică transferuri de date, adaptarea procedurilor interne la cerințele GDPR
și ajutând la implementarea măsurilor adecvate pentru a asigura conformitatea cu GDPR. Consultanța
noastră a ajutat clientul să navigheze în contextul legislativ provocator al acestei industrii specifice în ceea
ce privește procesul de respectare a reglementărilor GDPR.
Smithfield Romania Group
Am asistat Smithfield România, cea mai importantă companie din producția de carne de porc, cu
evaluarea conformității cu confidențialitatea în legătură cu Regulamentul general privind protecția datelor
- GDPR. Am oferit clientului o abordare integrată a cerințelor GDPR: echipa noastră a combinat
cunoștințele juridice și tehnice în identificarea măsurilor necesare pentru conformitatea cu GDPR,
asigurând eventuale ajustări ale proceselor de afaceri.
După cartografierea și analizarea tuturor fluxurilor de date ale unității de procesare a cărnii de porc,
am propus un set de măsuri și proceduri conforme cu GDPR care să fie implementate într-un anumit
interval de timp. Consultanța a inclus revizuirea contractelor care implică transferuri de date, adaptarea
procedurilor interne la cerințele GDPR și adoptarea unor măsuri adecvate pentru conformitatea cu GDPR.
OMV Petrom S.A.
Am asistat OMV Petrom SA, o companie petrolieră integrată din România, una dintre cele mai mari
corporații din România și cel mai mare producător de petrol și gaze din Sud-Estul Europei, prin furnizarea
de servicii juridice privind aspectele legate de confidențialitatea datelor.
Proiectul a fost unul deosebit de complex, având în vedere dimensiunea companiei și numărul mare de
operațiuni de prelucrare a datelor care au loc ca parte a activității de zi cu zi a clientului.
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Volkswagen Financial Services
KPMG Legal împreună cu KPMG Law Rechtsanwalts GmbH au acordat consultanță Volkswagen
Financial Services cu privire la achiziția Voya Group. Voya este o companie de management al călătoriilor
de afaceri specializată în distribuția de servicii digitale de călătorie pentru călătorii de afaceri în Europa.
Soluțiile de produse ale companiei preiau toate procesele de gestionare a călătoriilor, cum ar fi gestionarea
politicilor, rezervările și contabilitatea. Managementul călătoriilor pentru clienții de afaceri este oferit mai
rapid, mai eficient și mai ieftin cu soluțiile software. Voya are locații în Hamburg și București.
Ca parte a tranzacției, am oferit consultanță juridică și structurare pentru auditul juridic iP/iT, precum
și în elaborarea și negocierea contractelor adiacente, cu accent pe legislația iT și protecția datelor.
Porsche Finance Group Romania
Am oferit clientului servicii juridice de protecție a datelor, pentru a asigura respectarea continuă a
cadrului juridic european și național privind protecția datelor cu caracter personal. Serviciile juridice au
constat în ghidarea modului în care datele cu caracter personal sunt gestionate în cadrul companiei prin
consiliere în legătură cu cerințele GDPR și legislația națională în domeniul protecției datelor.
De asemenea, am oferit asistență juridică pentru evaluarea conformității cu cerințele GDPR de către
persoana împuternicită de operator în contextul în care oferă servicii de call center clienților.
Aspectele acoperite de evaluare au vizat atât cadrul juridic și organizațional, cât și măsurile tehnice și
de securitate a informațiilor adecvate, care sunt necesare în contextul activităților de prelucrare desfășurate
de persoana împuternicită de operator în conformitate cu RGPD.

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,
Marius Grigorescu,
Liliana Deaconescu
Corina Tănase
Nr. avocați

Nr. de birouri în România

Număr birouri în străinătate
în Bruxelles, Belgia

2005
8

27

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 sau profesori asociați în cadrul Facultății de Drept
a universității din București sau a Academiei de Studii Economice București.
Din anul 2013, LDDP este inclusă anual în topul primelor 100 de firme de avocatură din lume cu
specializare în arbitraj comercial internațional, de publicația britanică Global Arbitration Review, cea mai
prestigioasă selecție din acest domeniu de nișă.
Începând din anul 2008, LDDP se regăsește printre 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 unora dintre cele mai
prestigioase rețele internaționale de societăți de avocatură dintre care menționăm cu titlu de exemplu L2B
Aviation.
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 sau reprezintă, 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.
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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

Anul înființării
în Regatul Unit:

2013
2021

Parteneri locali
• Gelu Maravela
• Alina Popescu
• Dana Rădulescu
• Alexandra Rîmbu
• Felix Tapai

5

Număr birouri în România

1

Număr birouri în străinătate

1

Nr. avocați
25
inclusiv practicieni în insolvență
și consultanți fiscali
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MPR Partners | Maravela, Popescu & Asociații este o societate de avocați cu birouri în București și Londra,
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 birourilor din București și Londra.
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.

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
Paul George Buta
Răzvan Stoicescu
Monia Dobrescu
Răzvan Graure
Cosmin Libotean
Andra Mihalache
Dan Minoiu
Mona Mușat
Mihai Popa
Iulian Popescu
Angela (Mare) Porumb
Cristi Tudor
Nr. avocați

1990
13

peste 100

Nr. de birouri în România

2

Numele Mușat & Asociații este sinonim cu excelența în practica avocaturii în România. De 30 de ani, Muşat &
Asociaţii asistă cele mai dinamice companii naționale și multinaționale din diverse domenii, precum și companii
de stat și autorități din România.
Mușat & Asociații oferă asistență juridică în toate domeniile dreptului afacerilor și acest lucru le permite să
asiste multiple corporații importante din SuA și uE care investesc sau care desfășoară afaceri în România,
majoritatea fiind prezente în topul Fortune 500.
Întotdeauna cu un pas înainte în practica avocaturii de business, au anticipat nevoile în continuă transformare
ale clienților și au fost implicați în cele mai mari tranzacții de pe piața românească.
Portofoliul de mandate al firmei este impresionant nu numai prin numărul mare de tranzacții, ci și profund
sofisticat prin complexitatea acestora. Au stabilit întotdeauna precedente juridice și au deschis calea către
inovație. Astăzi, această experiență de neegalat în toate domeniile dreptului afacerilor este pusă la dispoziția
clienților.
Se concentrează pe dezvoltarea permanentă a unor servicii ce aduc valoare adăugată, personalizate, menite să
permită clienților să își dezvolte afacerile într-un mediu solid din punct de vedere juridic.
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
Construcţii, 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.
Clienţi importanţi:
BCR, Rheinmetall Man Military Vehicles GmbH, Damen Shipyards Group, Rhône Capital, Google, J.P. Morgan,
Spectrum Brands unit, Penta investments, Emerson, Premier Capital Plc, Ciech S.A., Enel, CRH (irlanda),
Sterling Resources Ltd, Electrica S.A., Colas, ThyssenKrupp, Rompetrol Group, Banca Europeană de
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de investiții (BEi), Banca Transilvania, Nokia, PPF
Partners, KBC Bank, Arcelor Mittal, Glaxo SmithKline.

Proiecte semnificative
1. Consultanță pentru Rhône Capital, un fond de investiții privat evaluat la câteva miliarde de dolari, și Wellbore
integrity Solutions, privind achiziția în valoare de 400 milioane uSD a operațiunilor de foraj și activelor
conexe ale Schlumberger, cel mai mare furnizor la nivel global de tehnologie și soluții pentru companiile de
petrol si gaze.
2. Consultanță pentru Damen Shipyards Group în legătură cu achiziția Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering, unul dintre cele mai mari șantiere navale din România cu peste 2.000 de angajați și o cifră de
afaceri de peste 500 milioane EuR, precum și reprezentarea Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V. (divizia
de construcții militare a Grupului Damen) în fața instanțelor române într-un litigiu privind achizițiile publice
care vizează anularea unui contract de achiziții publice militare de 1.26 miliarde EuR pentru achiziționarea
corvetelor.
3. Reprezentarea KMG international NV și a companiile afiliate în cadrul unor litigii civile și comerciale în
valoare de 1.6 miliarde EuR, ca urmare a unei investigații a autorităților române (Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție).
4. Consultanță pentru KBC Bank privind achiziția propusă a operațiunilor AEGON din România, unul dintre cei
mai mari asigurători de pe piața locală. Tranzacția propusă viza achiziția diviziei locale de asigurări de viaţă
şi a societății de administrare de fonduri de pensii, AEGON Pensii.
5. Consultanță pentru BCR si BCR Banca pentru Locuințe (membre ale grupului Erste Bank), cu privire la
sistemul Bauspar în România și activitatea de creditare și litigii în legatură cu acestea.
6. Consultanță pentru J.P. Morgan cu privire la aspectele de drept românesc în legătură cu o finanțare multijurisdicțională în valoare de 475 million EuR, prin intermediul unor instrumente bilaterale și de piețe de
capital, între, printre alții, J.P. Morgan Securities în calitate de intermediar și subscriitor și grupul Pepkor
(împrumutat), cel mai mare grup de retail din Europa Centrală și de Est.
7. Consultanță pentru Harris Corporation privind proceduri de achiziții publice în Romania și obligațiile de
compensare corelative acestor achiziții.
8. Consultanță pentru Engie Group și Engie Romania S.A. privind elaborarea și implementarea unui set de bune
practici privind operațiunile de fuziuni și achiziții ale societății (inclusiv acțiuni și acționari).
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NESTOR NESTOR DiCuLESCu KiNGSTON PETERSEN
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen („NNDKP”) este promotor al avocaturii de afaceri în România
de peste 30 de ani, fiind recunoscută ca un pionier al pieţei de profil locale. NNDKP oferă servicii de
avocatură şi consultanţă fiscală integrate companiilor active în diverse sectoare ale industriei. De-a lungul
celor peste trei decenii de activitate, avocaţii NNDKP au oferit asistenţă juridică şi reprezentare în
tranzacţii şi proiecte reper pentru evoluţia comunităţii de afaceri din România, inclusiv în domenii
inovatoare, considerate încă de nişă şi care au implicat companii internaţionale şi naţionale, dar şi
antreprenori locali.

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
(număr, nume persoane)
26
• Ion Nestor, Co-Managing Partner,
Senior Partner
• Manuela Nestor, Co-Managing
Partner, Senior 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 Șuică-Neagu
• Valentin Voinescu
• Marius Ezer
• Daniela Gramaticescu
• Valeriu Mina
• Oana Partenie
• Vlad Tanase
• Corina Dumitru
• Lavinia Ioniță Rasmussen
• Razvan Vlad
• Eva Forika
• Ciprian Păun
• Roxana Abrașu
Număr avocați

116

Nr. de birouri în România

3

Firma reprezintă România în unele dintre cele mai importante asociaţii profesionale la nivel internaţional –
Lex Mundi, World Services Group, international Attorneys Club – şi este membru fondator al SEE Legal. În
România, NNDKP are birouri în București, Timișoara și Cluj-Napoca.

una dintre prioritățile NNDKP este de a veni în sprijini mediul de business din România prin oferirea de
platforme de informare și dezbatere. Printre inițiativele recent lansate de NNDKP se numără:
• NNDKP CELF – Centrul de Excelență în Litigii Fiscale;
• NNDKP Act for Ethics, hub dedicat aspectelor juridice și fiscale în domeniul eticii de business și al
conformității;
• NNDKP Employment SpotON, inițiativă privind teme sensibile actuale de dreptul muncii.

NNDKP este cea mai premiată casă de avocatură din România de către reputatul ghid internațional
Chambers and Partners, fiind desemnată de 5 ori „Firma de avocatură a anului în România” la gala
premiilor de excelență Chambers Europe (în 2021, 2017, 2013, 2012 și 2009). De asemenea, NNDKP este
clasată în mod constant pe primele poziţii în toate ariile de practică de către Chambers & Partners, The
Legal 500 şi 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.

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

Calea Victoriei nr. 174,
Corp A, Sector 1
010097 Bucuresti / Romania
T +40 21 3125888
F +40 21 3125889
E-mail: info@noerr.com
www.noerr.com
Anul înfiițării/
intrării în România

1998

Parteneri (număr și persoane ) 5
Nr. de birouri în România

Nr. de birouri în străinătate

2

15
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Domenii de expertiză:
Arii de expertiză: Antitrust & Competition, Arbitration, Automotive & New Mobility, Banking & Finance,
insurance & Reinsurance, Corporate/Mergers & Acquisitions, Commerce & Trade, Compliance &
investigations, Employment & Pensions, Data Privacy, intellectual Property, Media Law, Digital Business,
iT & Outsourcing, Liability & insurance, Corporate & Financial Litigation, Real Estate investments,
Regulatory & Governmental Affairs, Restructuring & insolvency, Healthcare, Energy, Private Equity,
Environmental, Social & Governance, Telecommunications, Tax & Financial Advice, State Aid,
Management Consulting

POPESCu & ASOCiAȚii
Contact

Adresa: Cube Victoriei Center, Etaj
13, Str. Buzești nr. 75-77, Sector 1,
București
Persoana de contact:
Octavian POPESCU, Partner
Telefon: 021 589 73 53
E-mail:
Octavian.POPESCU@popescuasociatii.ro
Site: www.popescu-asociatii.ro
Anul înființării/
intrării în România
Parteneri locali
• Iuliana BIDALACHE
• Dana BIVOL
• Adrian CHIRVASE
• Octavian POPESCU
• Loredana POPESCU
• Anca SIMERIA
Nr. de avocați
Nr. de birouri în România
(București, Sibiu)

2019
6

35
2

POPESCU & ASOCIAŢII este o societate de avocatură de top din România care pune la dispoziţia
clienţilor premium servicii integrate de excepţie, atât în România cât şi peste hotare, în toate ariile de practică
relevante şi, în mod special, în industriile de interes pentru jucătorii economici activi.
POPESCu & ASOCiAŢii şi avocaţii săi sunt incluşi în elita avocaturii de business din România în baza
capabilităţilor extraordinare în sectorul juridic şi a aprecierilor clienţilor, recunoaşteri acordate de cele mai
recente ediţii ale tuturor directoare juridice de renume precum Chambers & Partners, IFLR 1000, Benchmark
Litigation şi Legal 500 EMEA.

Arii de consultanţă acoperite: Drept Bancar, Financiar şi Piețe de Capital, Drept Corporativ/Fuziuni şi
Achiziții, Concurență şi Antitrust, Litigii, Prevenție, Conformitate şi Dreptul Penal al Afacerilor, Restructurare şi
insolvență, Drept imobiliar şi Construcții, Proprietate intelectuală şi GDPR, Energie şi Resurse Naturale,
infrastructură, PPP şi Achiziții Publice, Drept Farmaceutic şi Medical, Dreptul Muncii, Compensații şi Beneficii,
iT, Telecomunicații şi Media, Dreptul Mediului, Dreptul Transporturilor.
O selecţie a mandatelor şi dosarelor relevante include asistență și reprezentare juridică pentru:

l cel mai important jucător local în segmentul transporturilor aeriene în legătură cu restructurarea agenţiilor

străine, în vederea închiderii operaţiunilor în cadrul agenţiilor deschise în 11 ţări europene care presupune un
amplu proces de măsuri coordonate dispuse pe baze administrative, juridice, financiare şi organizatorice.
l transportatorul feroviar de stat din România în legătură cu fuziunea prin absorbţie a câtorva societăţi
active în domeniul informatic şi al serviciiilor tipografice, un mandat de o complexitate unică în România, clientul
fiind cel mai mare angajator de pe piaţa muncii din România, cu un număr de peste 22.000 de angajaţi.
l banca ce deţine cea mai mare cotă de piaţă din România în legătură cu (i) multiple aspecte de
reglementare, (ii) modul în care banca a implementat procedurile de tip AML, (iii) relaţia băncii cu autorităţile de
reglementare pe baza cerinţelor constante impuse de Banca Naţională a României, (iv) modalităţile de securizare
legală a băncilor private şi a cutiilor de depozit, (iv) gestionarea obligaţiunilor emise de alte unităţi bancare, (v)
precum şi în legătură cu procedurile de control iniţiate de autoritatea de reglementare BNR în legătură cu modul în
care Banca şi-a îndeplinit obligaţiile legale cu privire la celelalte filiale şi ASF.
l cel mai mare producător şi distribuitor multinaţional italian de energie electrică şi gaze naturale în legătură
cu o gamă largă de litigii privind proprietatea intelectuală şi fapte penale, apărute ca urmare a încălcării
drepturilor de marcă, cu scopul de a suspenda utilizarea unui domeniu de internet, inclusiv numele şi marca
acestuia, înregistrate şi utilizate în mod fraudulos de către o terţă parte;
l unul dintre cei mai mari retaileri de FMCG din România pe parcursul extinderii reţelei sale de magazine în
legătură cu negocierile privind achiziţia altor competitori de pe piaţa românească, leasingul de spaţiu şi/sau
achiziţiile imobiliare care implică diferite tipuri de clauze de neconcurenta.
l unul dintre jucătorii cheie din industria de energie electrică în legătură cu multiple litigii comerciale,
administrative şi fiscale derivate din rapoartele de audit realizate de Curtea de Conturi a României, precum şi în
cadrul procedurii de insolventa împotriva uneia dintre cele mai mari companii petrochimice din România şi
Europa de Sud-Est.
l cel mai mare reciclator de deşeuri şi manager de depozite de deşeuri din România şi un jucător important în
poziţie de lider în Europa Centrală şi de Est în domeniul depozitarii şi tratării deşeurilor menajere, în gestionarea
depozitelor ecologice de deşeuri menajere solide şi asimilabile, atât urbane, cât şi industriale, care în prezent
deserveşte Primăria Municipiului Bucureşti şi localităţile limitrofe privind gestionarea proiectului public privat de
deşeuri menajere din Bucureşti.
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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

108 I avocaȚi experȚi I Decembrie 2021

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
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
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.

WOLF THEiSS RECHTSANWäLTE GMBH & CO KG
Contact

Str. Vasile Alecsandri nr. 4,
The Landmark, Corp A, etaj 4,
sector 1, București 010639
T: +4021 308 81 00
E: bucuresti@wolftheiss.com
www.wolftheiss.com
Anul înfiinţării/
intrării în România

Avocaţi Parteneri:
Bryan Wilson Jardine,
Ileana Glodeanu,
Ligia Cecilia Popescu,
Claudia Irina Chiper,
Anca Jurcovan,
Bogdan Bibicu
Nr. avocați

Nr. de birouri în România

2005

6

35
1

Nr. de birouri în străinătate 12

Wolf Theiss este una dintre cele mai renumite firme de avocatură din Europa Centrală, de Est și Sud-Est,
specializată în acordarea de asistență juridică în domeniul afacerilor internaționale. Cu 340 de avocați în 13 țări, peste
80% din activitatea firmei implică reprezentarea transfrontalieră a clienților internaționali. Prin îmbinarea expertizei
juridice şi a celei de afaceri, Wolf Theiss dezvoltă soluții inovatoare care integrează competențele juridice, financiare și
comerciale. Deschis în anul 2005, biroul din România are în prezent o echipă de peste 35 de avocați, fiind unul din cele
mai reprezentative birouri din rețea. investitorii care doresc să profite de oportunitățile de pe piața românească
beneficiază de cunoștințele și experiența echipei noastre care are o experiență vastă în gestionarea unor chestiuni
complexe la nivel național și multijurisdicțional, în special în sectoare precum: tehnologie, pharma, construcții, bănci,
auto, jocuri de noroc, energie și infrastructură.
De mai bine de 9 ani, suntem lideri în topul independent al firmelor de avocatură din România realizat de EMiS
DealWatch după numărul de tranzacții finalizate în fiecare an, asistând unele dintre cele mai reprezentative proiecte de
fuziuni şi achiziţii încheiate în România post-criză, ca impact și valoare.

LegalTech: Datorită digitalizării, tehnologia se află acum în centrul modelelor de business din multe industrii,
inclusiv cea juridică. Pentru a răspunde cerințelor din ce în ce mai mari ale clienților pasionați de tehnologie, am
încorporat tehnologia într-o multitudine de aspecte ale operațiunilor noastre, de la funcțiile de back-office până la
asistență juridică acordată. Având în vedere acest lucru, am creat un departament de Legal Tech & innovation, prin care
ne dorim să fim la curent cu evoluțiile din acest mediu în continuă mișcare şi schimbare, spre beneficiul clienților noștri.
Întrucât inovarea este o prioritate în cadrul Wolf Theiss, am creat în 2018 WT Space, o platformă de colaborare care
oferă un mediu securizat pentru gestionarea proiectelor și a tranzacțiilor, precum și, în general, pentru colaborare și
comunicare într-o mare varietate de domenii. În prezent, avem peste 300 de utilizatori interni și externi, cu numeroase
proiecte active care se desfășoară pe platformă. Prin intermediul acestei platforme, am lansat recent Project Vision, un
instrument de automatizare a procesului de due diligence pentru a oferi astfel clienților noștri servicii de înaltă calitate,
aliniate la ultimele standarde.
Diversitate:
Wolf Theiss are o cultură corporativă diversă, cu oportunități egale pentru toata lumea. Diversitatea este motorul
nostru de inovare și cel mai mare atu al nostru, menținându-ne pregătiți pentru viitor.
Ne dorim să fim un model de firmă incluzivă atât în mediul de afaceri, cât și în cel juridic. Mai mult de jumătate
dintre avocații noștri sunt femei. De asemenea, implementăm de ani de zile măsuri specifice pentru a crește proporția de
femei la toate nivelurile ierarhice. Printre acestea se numără inițiativa noastră „Step up Equal Opportunities”, prin
intermediul căreia contribuim la promovarea dezvoltării carierei și a echilibrului între viața profesională și cea privată.
„Viața profesională sustenabilă” este o nouă inițiativă a unui grup de reflecție format din avocați și non-avocați, care se
întâlnesc lunar pentru a dezbate subiecte precum modul de a atrage, păstra și promova femeile avocat, dar şi talentele
din generația Y. Pentru sprijinul acordat femeilor din domeniul juridic, am primit de mai multe ori și în mai multe țări
premiul „European Women in Business Law Award”.

Mediu, problematica socială, guvernanță: Noi, la Wolf Theiss ne propunem să fim alături de clienții noștri şi să-i
consiliem astfel încât să se conformeze normelor legate de mediu, problematică socială şi guvernanţă. Astfel, am consiliat
KELAG cu privire la un acord de credit de 250 de milioane de euro legat de sustenabilitate. Până în prezent, aceasta a
fost una dintre puținele tranzacții de împrumut care vizează sustenabilitatea prin facilitarea şi sprijinul activității, precum
și creșterea economică durabilă prin respectarea aspectelor de mediu și a celor sociale prin îndeplinirea de către
împrumutat a unor obiective de performanță ambițioase, prestabilite în materie de sustenabilitate.

Inovare în afaceri: În plus față de serviciile juridice de bază, ne propunem să devenim partenerul de afaceri al
clienților noștri, oferind soluții inteligente în domenii cheie de inovare. De exemplu, Wolf Theiss are în cadrul companiei
experți juridici și tehnici EuroPriSe (European Privacy Seal) care certifică produsele iT și serviciile bazate pe iT, o
certificare care este valabilă în toate țările uE și este conformă cu GDPR.
Domenii de expertiză: Drept Societar (Corporate), Fuziuni și Achiziții, investigații Corporative, Dreptul Muncii,
TMT (Tehnologie, Media, Telecom), Protecția Datelor cu Caracter Personal, Concurență și Ajutor de Stat, Drept
Financiar-Bancar, Piețe de Capital, Drept imobiliar & Proiecte, Energie și infrastructură, Litigii şi Arbitraj, Achiziții
Publice, Proprietate intelectuală.

Cele mai semnificative tranzacţii din ultimul an de activitate:
l Asistarea Glovoapp23, S.L., unul dintre cei mai importanți jucători la nivel global din industria livratorilor, în
achiziția multijurisdicțională de 170 de milioane de euro a operațiunilor Delivery Hero, un alt jucător important în
sectorul platformelor de livrare de produse alimentare în România, Croația, Serbia, Bulgaria, Muntenegru și BosniaHerțegovina.
l Asistarea Novalpina Capital LLP, un fond european de Private Equity cu sediul la Londra cu investiții în domenii
precum healthcare, B2B, software și jocuri de noroc, în cea mai mare tranzacție din sectorul jocurilor de noroc realizată
în România, respectiv achiziția grupului MaxBet, lider al pieței de pariuri și jocuri de noroc.
l Asistarea ingka investments, membră a grupului ikea, în legătură cu achiziţia eşalonată a 100% din acțiunile a
şapte companii de portofoliu care deţin în România parcuri eoliene operaționale, cu o capacitate instalată totală de
171 MW.
l Asistarea fondului american Blackstone, unul dintre cele mai mari fonduri de private equity din lume, la prima sa
investiție în România, achiziția în valoare de 175 de milioane de euro, a unei participaţii minoritare în cadrul Superbet,
un jucător de top în industria pariurilor şi a jocurilor de noroc.
l Asistarea Vestas, unul dintre cei mai mari producători de turbine eoliene la nivel global, în legătură cu achiziţia şi
vânzarea unor parcuri eoliene din România şi Bulgaria (achiziţia parcului eolian operaţional Pantelimon cu o putere
instalată de 123 MW de la Monsson, dezvoltarea şi vânzarea parcului eolian Gebeleisis din România cu o putere
instalată de 70 MW, vânzarea unui parc eolian construit, Pechea i, către un investitor privat).
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l Asistarea fondurilor de private equity Letter One şi Blantyre Capital în realizarea unei analize due diligence și în
furnizarea de asistență tranzacțională pentru achiziția subsidiarei din România a fondului sud-african de private equity
Ascendis Health, printr-un schimb de creanțe pentru 100% din acţiunile deţinute în divizia europeană a Ascendis,
respectiv Remedica și Sun Wave Pharma.
l Asistarea ViSMA AS, liderul nordic în industria iT&C, în achiziția companiei românești Digital Keez S.R.L., o
companie iT care oferă servicii complete de contabilitate prin intermediul unei aplicații concepute special pentru
antreprenori.
l Asistarea Arobs, una dintre cele mai importante companii de dezvoltare de software din România, în achiziția
Berg Computers S.R.L., o companie locală de dezvoltare de software personalizat și outsourcing cu birouri în
Timișoara, Lugoj și Oradea.
l Asistarea Revetas Capital Advisors LLP, unul dintre clienții noștri importanți recurenți, un consultant în investiții
imobiliare axat pe piața CEE, în legătură cu aspectele juridice post achiziție în ceea ce privește portofoliul imobiliar din
București (Hotelul Radisson, Complexul de birouri Landmark).
l Asistarea fondatorilor AMC RO Studio, un studio de artă și design 3D recunoscut la nivel mondial, care
furnizează servicii de dezvoltare și design vizual 3D creativ, creând artă conceptuală şi grafică de mişcare pentru jocuri,
filme şi media digitale, în vânzarea acțiunilor lor către Keywords Studios plc, o companie de servicii din industria
jocurilor video listată la bursă.
l Asistarea Elvaston în cea mai recentă achiziție a companiei de tehnologie itsdone în Austria, România și
Slovacia.
l Asistarea Koninklijke DSM, o companie globală bazată pe știință în nutriție, sănătate și viață durabilă, listată la
Euronext Amsterdam, cu privire la achiziția de 1 miliard EuR a Grupului ERBER. Wolf Theiss a fost consultant juridic
principal al DSM și a oferit consiliere cu privire la legile din Austria și din toate jurisdicțiile noastre din CEE, inclusiv
România.
l Asistarea Oracle România S.R.L. în probleme zilnice de dreptul muncii, unele cu un nivel foarte ridicat de
complexitate, având în vedere că Oracle are peste 4.000 de angajați în România.
l Asistarea Erste Group Bank AG în legătură cu acordarea unui împrumut de 123.514.520 EuR către Mitiska
REiM, principalul investitor specializat în parcuri de retail și supermarketuri din Europa, în scopul finanțării întregului
său portofoliu din România. Finanțarea a fost structurată în trei acorduri de împrumut (27.100.000 EuR; 33.376.200
EuR și, respectiv, 63.038.320 EuR), corespunzătoare la trei portofolii diferite.
l Asistarea Erste Group Bank AG în legătură cu finanțarea dezvoltării de către client a unei clădiri de birouri de
clasă A în București.
l Asistarea Erste Group Bank AG și pbb Deutsche Pfandbriefbank AG în legătură cu împrumutul de 80.000.000
EuR acordat grupului Atenor (unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din Belgia), acționând prin intermediul
filialei sale din România, NGY investment, în scopul refinanțării a trei clădiri care alcătuiesc complexul imobiliar
Hermes Business Campus.
l Asistarea Băncii Comerciale Române S.A., în calitate de emitent, parte a grupului Erste Group Bank, în cadrul
primei sale emisiuni de Obligațiuni Verzi Preferenţiale de Tip Senior, în valoare de 500 milioane de lei, cu rată de
dobândă de 5%, cu scadenţă în 2028, în baza Programului său de tip Multi issuer EMTN.
l Asistarea Raiffeisen Bank S.A. (România) în calitate de emitent în cadrul emisiunii inaugurale de obligațiuni
verzi - 400.575.000 RON, cu rată de dobândă 3,086% Senior Preferred (MREL) Eligible Green Notes cu scadența în
2026, în cadrul programului EMTN. Aceasta a marcat prima emisiune de obligațiuni verzi din sectorul bancar
românesc la data emisiunii respective.
l Asistarea Plasma Protein Therapeutics Association Europe în cadrul investigației Consiliului Concurenței din
România privind piața imunoglobulinelor umane. Plasma Protein Therapeutics Association Europe este investigată
pentru rolul său de potențial facilitator al unei presupuse înțelegeri anticoncurențiale între membrii săi din România, în
contextul acțiunilor comune de lobby pentru scutirea imunoglobulinelor de taxa clawback.
l Asistarea Total Produce în legătură cu procedurile de fuziune declanșate de achiziția preconizată de către
Frankort & Koning Beheer Venlo B.V., o întreprindere comună olandeză, controlată de Total Produce Holdings B.V. și
Newco Beheer B.V., a companiilor Haluco B.V. și Nedalpac B.V.
l Reprezentarea cu succes în instanță, în toate etapele procesuale, a companiei Aberdeen immobilien
Kapitalanlagegesellschaft MBH și a filialei locale Degi Millenium în procese complexe și de lungă durată.
l Reprezentarea cu succes a companiei saudite Al-Arrab Contracting Co., afiliată fondului de investiții Al Rajhi,
acționarul majoritar al Electroputere Craiova, unul dintre cei mai importanți producători români de echipamente
electrice industriale (fost cel mai mare producător român de locomotive), într-o acțiune în primă instanță și în apel
împotriva Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, în valoare de 180 milioane de euro.
l Asistarea BiOWORKS VERFAHRENSTECHNiK GMBH, o importantă companie germană de tratare a apelor
uzate într-un arbitraj aflat pe rolul Curții de Arbitraj Timișoara de pe lângă Camera de Comerț, industrie și
Agricultură, inițiat de compania locală de apă și legat de presupuse întârzieri în faza de proiectare a unui contract
FiDiC Yellow Book 1999 pentru proiectarea și lucrările unei stații de tratare a apei în Jimbolia, județul Timiș,
România.
l Reprezentarea iNTERNATiONAL AuTOMOTiVE COMPONENTS GROuP în fața instanțelor naționale într-o
contestație fiscală complexă inițiată de client împotriva statului român (Agenția Națională de Administrare Fiscală ANAF) privind aplicarea regimului de TVA la contractele încheiate între filiala din România a clientului și societatea
mamă din Germania și interpretarea juridică a acestora.

Clienţi importanţi: Aberdeen immobilien Kapitalanlagegsllschaft GmbH, A&D Pharma (parte a Penta/ Dr. Max
Group), Al Arrab Contracting Co., Astellas, B2Kapital Portfolio Management SRL, Banca Comercială Română SA,
Bunge, Degi Millennium Tower S.R.L., Deutsche Bahn, ENERCON, Erste Group Bank AG, General Electric, European
investment Bank, GlaxoSmithKline, Glovo, international Finance Corporation, iRi investments (iKEA Group), Lukoil,
Metro, Novalpina, Oracle România, OTP Bank S.A., Raiffeisen Bank, Revetas Capital, Skanska, uniCredit Bank
Austria, Veolia Energie România, Vestas, Vodafone România, Western union.
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SCA ZAMFiRESCu RACOȚi VASiLE & PARTNERS
Contact

Str. Plantelor nr. 12, 023974 sector 2,
București
Persoana de co ntact:
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
14
• 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
• Cosmin Cojocaru, asociat
• prof.dr. Valerian Cioclei, of counsel
• Robert Oancea, of counsel
Nr. de avocați
Nr. de birouri în România

66

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.
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iNDEX

AvoCAți

A
Abrașu Roxana

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

Andrei Alina

Biriş Goran

69
91

Anton Gabriela

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

35

Apostol Dragoş

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

82

Artenie Theodor

Noerr

91

Aungurenci Sorin

Biriş Goran

82

B
Băiculescu Cătălin

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

96

Bedros Luiza

Noerr

21

Bibicu Bogdan

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG

26

Bidalache Iuliana

Popescu & Asociații

42

Biriş Gabriel

Biriş Goran

91

Bivol Dana

Popescu & Asociații

21

Bivolaru Emil

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

Boiciuc Alexandra

Leaua Damcali Deaconu Păunescu

Bojică Cristina-Beatrice

Cabinet de Avocat Gruia Dufaut

Bologa Ruxandra

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

42,53, 92
53
54
10,31

Borbely Dan

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

82

Botea Raluca

Noerr

73
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iNDEX

AvoCAți

C
Cacerea Gabriela
Cercel Vlad
Chilim-Dumitriu Adina
Chiper Claudia
Chirvase Adrian
Ciocirlea Mircea
Cobuz Bagnaru Alina Mioara
Constantinescu Andra
Cristea Dan

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)
Ţuca Zbârcea şi Asociaţii
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG
Popescu & Asociații
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG
Cobuz şi Asociaţii
Zamfirescu Racoţi Vasile & Parners
Țuca Zbârcea & Asociații

10,31
73, 96
10,73
35
27
11
55
55
56

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)
Ţuca Zbârcea şi Asociaţii
Leaua Damcali Deaconu Păunescu
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)
Muşat şi Asociaţii
Ţuca Zbârcea şi Asociaţii
Ţuca Zbârcea şi Asociaţii
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

56
36
57
57
22
83
32, 78
36
11

Enache Pirtea şi Asociaţii
Noerr
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

27
57
42, 58, 92

Toncescu și Asociații - KPMG Legal
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)
Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners
Leaua Damcali Deaconu Păunescu
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)
Biriş Goran

78
78
83
43
58
12

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)
Ţuca Zbârcea şi Asociaţii
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG
Biriş Goran
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)
Leaua Damcali Deaconu Păunescu
Cabinet de Avocat Gruia Dufaut
PrivacyOne in alliance with Biriş Goran

12, 74
84, 92
13
22
58
59
74
79

D
Damaschin Radu
Damian Ştefan
Deaconescu Liliana
Diculescu-Şova Ana
Dinu Georgeta
Dobrescu Monia
Dragomir Ciprian
Dudoiu Mihai
Dumitru Corina

E
Enache Mădălin
Ene-Drăgan Alexandru
Ezer Marius

F
Fernbach Cristiana
Firaru Florina
Florea Crenguța
Florea Ioana
Forika Eva
Fraţian Ana

G
Gaspar Adriana Ioana
Gheorghiu-Testa Răzvan
Glodeanu Ileana
Goran Gelu
Gramaticescu Daniela
Grigorescu Marius
Gruia Dufaut Dana
Guiman Roxana

H
Hrisafi Ioana

Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

59

I
Iftime-Blăgean Adelina
Ijdelea Oana-Alexandra
Ionescu Roxana
Ioniţă Rasmussen Lavinia
Iorgulescu Alexandru
Ispas Horia
Ivan Silvana

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)
Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners
Ţuca Zbârcea şi Asociaţii
Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

70
32
32, 79
84
43
14
36

J
Jardine Bryan Wilson
Jianu Ruxandra
Jurcovan Ana
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Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG
Biriş Goran
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG

85
93
23

iNDEX

AvoCAți

K
Koletsis Teodora

Cabinet de Avocat Gruia Dufaut

86

Biriş Goran
Muşat şi Asociaţii
Noerr

86
59
37

Zamfirescu Racoți Vasile & Partners
MPR Partners/Maravela, Popescu & Asociații
Leaua Damcali Deaconu Păunescu
Noerr
Toncescu și Asociații - KPMG Legal
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)
Toncescu și Asociații - KPMG Legal
Ţuca Zbârcea şi Asociaţii
Biriş Goran

44
14
93
15
44
60
87
33
15

Noerr
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)
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