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Cine suntem?

 Suntem o firmă de 
avocatură cu cunoștințe de 
specialitate în domeniul
juridic și cel
antreprenorial, cu accent 
pe dreptul comercial și
legislația imigrării. 

 Clienții noștri sunt atât
societăţi internaționale, 
cât și române, precum şi
persoane care doresc să îşi
înceapă propria afacere sau
să găsească soluții pentru
diversele lor probleme
juridice.



Valorile noastre

 Scopul nostru principal este
să oferim servicii de înaltă
calitate, la prețuri
convenabile, înțelegând
nevoile clienților noștri și
oferindu-le cea mai bună
asistență juridică pentru
proiectele lor. 

 Apreciem transparența și
cooperarea, fiind orientați
mereu către găsirea de 
soluții viabile.



Servicii

Oferim asistență în 
urmăroarele arii de 
expertiză:

 Drept comerical

 Drept imobiliar

 Litigii

 Contracte

 Dreptul imigrării

 Protecția datelor cu 
caracter personal (GDPR)



Drept comercial
Societatea ta ar trebui să fie protejată din punct de vedere 
juridic încă din ziua înființării și, în continuare, pe tot 
parcursul existenței sale corporative.

Te poți ocupa mai departe de afacerea ta, în timp ce noi
avem grijă de aspecte precum:

 Înființarea societății

 Sediu social la cabinet de avocat

 Modificări corporative, vânzare și cumpărare părți sociale 

 Fuziuni și achiziții

 Due diligence privind achiziție societară

 Negocieri comerciale

 Recuperare datorii

 Litigii comerciale

 Notificări către autorități publice, clienți și alte societăți

 Lichidare voluntară

 Legal compliance



Drept imobiliar

Vrei să cumperi un teren sau o construcție în baza unui
contract solid și să te asiguri că nu există probleme cu 
dreptul de proprietate? 

Sau dorești să vinzi un imobil, dar nu ai cunoștințele legale
și resursele necesare pentru a realiza un asemenea proiect
de unul singur? 

Vă putem asista cu:

 Due diligence pre-achiziție

 Asistență în relația cu autoritățile publice

 Asistență în vânzare și cumpărare de imobile

 Asistență în găsirea unui lucrător cadastral sau unui 
arhitect pentru proiectul dorit

 Redactare contracte

 Înregistrări cadastrale 



Litigii

Dacă dorești să ți se facă dreptate și să câștigi un proces, 
trebuie să ai alături de tine de cei mai buni profesioniști în
domeniu. Un astfel de avocat trebuie să aibă o bună
înțelegere a legislației și o abordare pragmatică a cazului
tău. 

Dacă ai nevoie de apărare în instanță sau te afli deja într-
un litigiu te putem ajuta cu: 

 Faza pre-litigioasă: negociere, mediere 

 Litigii de drept civil 

 Litigii comerciale 

 Litigii fiscale 

 Asistență în relația cu autoritățile publice

 A doua opinie privind dosarul de judecată

 Căi de atac – apel, recurs



Contracte

Conform unui cunoscut proverb latin, "verba volant scripta
manent". Asta înseamnă că deși cuvintele rostite pot fi 
ușor uitate, cuvântul scris rămâne întotdeauna.

Putem să te ajutăm cu redactarea sau revizuirea 
următoarelor: 

 Contract de vânzare bunuri mobile sau imobile 

 Contract de închiriere

 Contract de consultanță

 Achiziție proprietate intelectuală

 Act constitutiv

 Vânzare acțiuni

 Contract de comision

 Împuternicire

 Contract de prestări servicii



Dreptul imigrării

Mutarea în România impreună cu familia și, uneori, chiar și 
cu business-ul, poate fi destul de dificilă. 

Un avocat bun pe dreptul imigrării te poate ajuta să 
economisești mult timp și bani în această procedură. Vei 
primi consultanță de specialitate și vei evita drumuri, 
precum și audieri suplimentare cu autoritățile publice pentru 
admiterea dosarului tău de imigrare.  

Te putem ajuta cu următoarele: 

 Obținere permis de ședere temporară 

 Obținere permis de ședere permanentă / de termen lung 

 Reînnoire și prelungire permis de ședere 

 Consultanță juridică pentru obținerea cetățeniei române 

 Asistență juridică generală privind dreptul imigrării



Protecția datelor cu caracter 
personal (GDPR) 

Societatea ta respectă GDPR urmare a consultanței unui 
specialist în domeniu? 

GDPR a provocat o mare agitație în lumea de business, și nu este 
de mirare - amenzile sunt foarte ridicate, iar legislația este 
complexă. 

Dacă nu ești sigur că business-ul tău este conform cu GDPR, ne 
putem ocupa de oricare dintre următoarele: 

 Politică de confidențialitate, politică de cookie-uri 

 Termeni și condiții site 

 Politică internă a societății

 Clauze contractuale speciale

 Revizuire politici și clauze GDPR existente, second opinion

 Supraveghere video

 Conformare GDPR privind angajați, clienți actuali și potențiali



Echipa noastră

 Remus este consilier juridic si
economist, fiind licenţiat în
cadrul Facultăţii de Drept, 
Universitatea Bucureşti şi al 
Facultăţii de Relaţii Economice
Internaţionale, Academia de 
Studii Economice din Bucureşti. 

 Remus a urmat cursurile de 
Master în Drept European, 
Facultatea de Drept şi a co-
facilitat numeroase evenimente
de public speaking despre dreptul
fiscal şi al afacerilor.

 Ruxandra este avocat senior şi
membru al Baroului Bucureşti. 

 Este licenţiată a Facultăţii de 
Drept din cadrul Universităţii din 
Bucureşti. 

 Ruxandra are experienţă în
domeniul oratoriei, ca fost
membru al Clubului Toastmasters 
International şi este implicată în
prezent în proiecte de educaţie
juridică pentru start-up-uri şi
tineri antreprenori.



Clienţii noştri provin din variate domenii, precum:

 IT

 Educație

 PR & Marketing

Portofoliu

 Transporturi

 Arte creative

 Construcții



Contactați-ne 
pentru mai multe 
detalii și pentru o 
ofertă 
personalizată!


