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„STOICA & Asocia ii î i va consolida activitatea în urm toarele domenii: financiar-
bancar, pia a de capital, imobiliar, energie, comunica ii, proprietate intelectual ,
raporturi de munc .“ - Cristiana Stoica 

Casa de avocatur  STOICA & Asocia ii s-a înfiin at în 1995, prin decizia Baroului Bucure ti nr. 
46 din 29 noiembrie 1995.Conform declara iei anuale de venituri pentru 2006, încas rile
aferente au fost în sum  de peste 18 milioane de lei (circa 5,5 milioane de euro). Fa  de anul 
2005, cre terea a fost de peste 25%. 95% din încas ri au provenit din avocatura de business, 
incluzând consultan a juridic i litigiile. În prezent, la STOICA& Asocia ii activeaz  22 de 
avoca i, dintre care 8 parteneri, 3 avoca i asocia i i 19 avoca i colaboratori. 

În urm torii ani, STOICA & Asocia ii î i va consolida activitatea în urm toarele domenii: 
financiar-bancar, pia a de capital, imobiliar, energie, comunica ii, proprieate intelectual ,
raporturi de munc . Totodat , va avea loc o cre tere numeric  a avoca ilor specializa i pe 
domenii sectoriale. 

sus

5Popovici Nitu & Asocia ii, cea mai stabil  firm  de avocatur
„Stabilitatea echipei noastre este un exemplu unic pentru întreaga pia  a avocaturii. În 
toat  istoria societ ii nici unul dintre avoca ii asocia i i avoca ii colaboratori seniori 
nu a p r sit firma.“ - Florian Ni u

Popovici Nitu & Asocia ii este una din primele societ i de avoca i înfiin ate în România.
Lansat  în 1995 într-o formul  de 3 avoca i, societatea are ast zi o echip  de aproximativ 60 
de profesioni ti, din care 40 de avoca i i circa 20 de exper i în diverse domenii economice, 
precum audit de mediu, financiar, proprietate intelectual , infrastructur . Firma este activ
implicat  în toate domeniile consultan ei legale. Echipa de baz  a Popovici Nitu & Asocia ii 
este alc tuit  din 6 avoca i asocia i (Partners), 10 avoca i colaboratori seniori (Senior
Associates) i 24 de avoca i colaboratori (Associates). 

În fiecare din ultimii 5 ani, societatea a avut cel pu in 1 avocat în topul primilor 3 clasa i în 
urma examenului de definitivare organizat de Baroul Bucure ti, în 3 cazuri efii de promo ii 
fiind avoca i ai Popovici Nitu & Asocia ii. Mai mult de jum tate din cei 40 de avoca i au urmat 
cursuri de specializare în str in tate în domenii variate i în unele din cele mai prestigioase
universit i, din Roma, Haga, Paris, Washington etc. 

sus

6RTPR î i l rge te echipa 
Casa de avocatur  Radu T r cil  P durari Retevoescu (RTPR) s-a înfiin at la 1 mai 2004. 

Încas rile înregistrate în 2006 au fost de 2,257 milioane de euro, în cre tere cu 73% fa  de 
2005. 45% din venituri au provenit din fuziuni i achizi ii, 20% din real estate, 20% din 
domeniul financiar-bancar, 10% din energie i 5% din IT&C. Pentru 2007, RTPR estimeaz
ob inerea unor venituri de peste 3 milioane de euro, în cre tere cu 50% fa  de 2006. Anul 
acesta, RTPR i-a consolidat echipa, care are în prezent 27 de speciali ti în avocatura de 
afaceri. 

RTPR a asistat Citigroup International Plc (Facility Agent), Citibank London (Arranger) i
Citibank România (Security Agent) în leg tur  cu creditul de 100 de milioane de euro acordat 
de un sindicat format din 11 b nci române ti i str ine c tre societ ile din grupul A&D 
Pharma.
A mai asistat UPC (United Pan European Communications) în leg tur  cu reorganizarea
corporatist  ca urmare a achizi iei grupului Astral, realizat  prin fuziunea cu alte 14 societ i
din grup. 

sus

7Avoca ii Vil u & Mitel au consiliat fuziunea UniCredit-HVB 
„Ad ug m valoare afacerilor dumneavoastr !“

Casa de avocatur  Vil u & Mitel s-a înfiin at în ianuarie 2003. În 2006 a ob inut o cifr  de 
afaceri de 7,45 milioane de lei, adic  2,1 milioane de euro. Aportul avocaturii de business a 
fost de 95%. Venitul prognozat pentru 2007 este de 2,75 milioane de euro, ceea ce reprezint
o cre tere de aproximativ 30% fa  de anul anterior. Vil u & Mitel are acum 25 de avoca i, din 
care 5 sunt asocia i (parteneri). 

Societatea are în prezent o rela ie de colaborare cu avoca i din Timi oara, Bra ov i Foc ani, 
iar pân  la sfâr itul anului inten ioneaz  s  deschid  un birou la Ia i i unul în vestul rii.
Totodat , Vil u & Mitel dezvolt  o rela ie de asocieri zonale cu avoca i din Republica Moldova, 
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Ucraina, Ungaria, Serbia, Turcia i Bulgaria, justificat  de interesul clien ilor de a se extinde în
regiune. 

sus

8 tef nic , Du u i Asocia ii caut  constant condi ia de avocat; 
atât i nimic mai mult 
Sectoarele care vor avea o mare nevoie de serviciile avocaturii de business sunt fuziunile i
achizi iile, infrastructura i utilit ile, energie i resurse, financiar-bancar. 

Societatea civil  de avoca i tef nic , Du u i Asocia ii s-a înfiin at în 1997. În 2006 a ob inut o 
cifr  de afaceri de 2 milioane de euro, în cre tere cu 20% fa  de cifra realizat  în 2005.
Pentru 2007 este a teptat  o cre tere de 25% fa  de 2006. Firma are 7 parteneri i 32 de 
avoca i.

Printre cele mai importante tranzac ii: Consilierea fondului austriac Europolis Real Estate
Asset Management în procesul de achizi ionare a dou  cl diri din Sema Parc, de la River
Invest. Pân  în 2007, Europolis inten ioneaz  s  dezvolte i s  construiasc  dou  cl diri de 
birouri de 57.000 mp, iar pân  în 2015 s  execute un proiect care va include cl diri de birouri 
i spa ii comerciale în cadrul Sema Parc, amplasat în inima Bucure tiului.  

Valoarea tranzac iei a fost de 90 de milioane de euro, aceast  investi ie fiind considerat  cea 
mai important  de pân  acum pe pia a spa iilor de birouri din România. 

sus

9ZRP. Fuziunea a valorizat experien a acumulat
„ZRP î i diversific i î i specializeaz  serviciile de litigii pe diverse categorii.“ - C lin
Zamfirescu

Zamfirescu Raco i Predoiu (ZRP) s-a constituit la 1 ianuarie 2006 prin fuziunea societ ilor
C lin-Andrei Zamfirescu i Asocia ii i Raco i-Predoiu, care s-au înfiin at în 1995, imediat dup
intrarea în vigoare a legii profesiei de avocat. 

Casa de avocatur  ZRPa ob inut, în 2006, o cifr  de afaceri de circa 1,9 milioane de euro, în 
cre tere cu aproximativ 20% fa  de 2005. Circa 50% din încas ri au provenit din avocatura 
de business, defalcate astfel: fuziuni i achizi ii – 25%, energie – 15%, pia a financiar-bancar
– 5%, pia a de capital – 2,5% i real estate – 2,5%. Pentru 2007, societatea mizeaz  pe 
ob inerea unei cifre de afaceri de peste 3 milioane de euro, în cre tere cu 50% fa  de anul 
trecut. ZRPare în prezent 7 parteneri i 30 de avoca i. 

ZRP este condus  de un consiliu operativ format din asocia ii fondatori. Ace tia sunt C lin-
Andrei Zamfirescu, Ioana Raco i, Stan Tîrnoveanu i C t lin Predoiu. Politicile generale, 
documentele comerciale, condi iile generale de lucru cu clien ii sunt în sarcina acestui consiliu. 
Între reuniunile consiliului, administrarea curent , interfa a cu pia a i societatea în cel mai larg 
sens, dezvoltarea clientelei i reprezentarea societ ii revine asociatului coordonator, dr. 
C t lin Predoiu. 

sus

10 ova & Asocia ii se dezvolt  pe vertical
„Suntem adep ii dezvolt rii pe vertical . Nu este esen ial s  ai mul i avoca i i multe 
birouri, ci o echip  profesionist , puternic .“ - Dan ova 

ova & Asocia ii a fost înfiin at  în 1997, ob inând în 2006 o cifr  de afaceri de 1,3 milioane de
euro, în cre tere cu 8% fa  de 2005. ova & Asocia ii este o societate de avocatur
multidisciplinar  din România care cuprinde avoca i, lichidatori, consilieri în proprietate 
industrial , speciali ti în proiecte de finan are din fonduri ale Uniunii Europene, B ncii 
Mondiale i ale altor organisme interne i interna ionale în domeniu. 

ova & Asocia ii dispune de o echip  profesionist , puternic i talentat , ce include mai mul i
parteneri, asocia i principali, colaboratori i stagiari, acoperind toat  gama de servicii juridice 
în domeniile de activitate. De asemenea, societatea dispune de o echip  auxiliar
profesionist  format  din traduc tori i asisten i ai avoca ilor. 

ova & Asocia ii a crescut prin propriile eforturi i i-a construit o cultur  multidisciplinar ,
integrat , orientat  spre afaceri, comparabil  cu aceea a celor mai importante societ i de
consultan i avocatur  din lume. Prestigioase publica ii interna ionale de specialitate, cum ar
fi European Legal 500, Hubbel-Martindale sau Hieros Gamos, au plasat firma în mod constant
în topul celor mai bune case de avocatur  în multiple domenii de activitate. ova & Asocia ii
colaboreaz  cu organiza ii interna ionale de drept i de afaceri precum LawinContext, Tax 
Analysts (Washington D.C.), Banca Mondial , Comisia European  etc. 
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