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Pia a avocaturii de business a mers, în 
primul an de la aderare, cu motoarele 
turate la maximum, toate firmele 

înregistrând cre teri atât ale cifrelor de afaceri, cât i ale num rului 
de avoca i. Anul 2008 se anun  îns  «furtunos».  

Începutul anului a consemnat „mi c ri de trupe“ la câteva din principalele case 
de avocatur , recordul de promov ri fiind de inut de uca Zbârcea & Asocia ii, 
unde 15 avoca i au ob inut titlul de parteneri. „Num rul nu este câtu i de 
pu in exagerat, având în vedere dimensiunea echipei de avoca i i angaja i ai 
firmei, complexitatea i anvergura proiectelor gestionate, num rul total al 
clien ilor i cifra de afaceri generat  de firma noastra“, explic  Gabriel 
Zbârcea, managing partner al firmei. „Am urm rit consolidarea unor 
departamente specifice, precum litigiile i arbitrajul interna ional, concuren a, 
real estate, M&A (fuziuni i achizi ii – n.r.)“, continu  acesta.  

O pia  în cre tere cu 15% - 20% pe an  

F r  îndoial  c  firmele de avocatur , fiind primele care iau contact cu 
oportunit ile de afaceri, sunt i primele care au resim it efectele ader rii la 
UE. Iar acestea sunt, în opinia i pentru afacerile breslei, benefice. „Ca 
aproape orice nou-venit, România s-a aflat în centrul aten iei mediului de 
afaceri i sociopolitic atât la nivel european, cât i mondial“, spune Ion Nestor, 
partener coordonator al Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP). 
„Investitorii au valorificat oportunit ile oferite de economia româneasc , 
adeverind astfel predic iile optimiste de la începutul anului. Imobiliarele au 
explodat, fuziunile, achizitiile i finan rile s-au desf urat în ritm alert, o nou  
privatizare de anvergur , Automobile Craiova, a fost finalizat  cu succes“.  

Tranzac iile au influen at pia a de avocatur , determinând intensificarea 
cererii, ridicarea gradului de sofisticare i diversificarea serviciilor. Concuren a 
dintre firme a crescut, iar pia a s-a dezvoltat i s-a maturizat. Astfel, a ap rut 
necestitatea extinderii competen elor i a specializ rii. „Ca urmare a intr rii în 
UE, putem remarca începutul specializ rii avoca ilor în tranzac ii care in de 
concuren , fonduri structurale sau proprietate intelectual “, completeaz  
Anda Todor, partener la casa de avocatur  interna ional  Salans.  

Potrivit estim rilor, pia a serviciilor de avocatur  a atins anul trecut 
aproximativ 120 de milioane de euro, în cre tere cu 10% - 15%, îns  al i 
avoca i avanseaz  procente mai mari. „Apreciem c  pia a a avut o cre tere de 
cel pu in 25% - 30%“, spune Sebastian Gu iu, managing partner al 
Schoenherr. Acesta a preluat func ia de coordonator al biroului de la Bucure ti 
al casei de avocatur  austriece de la Markus Piuk, care a devenit equity 
partner i va coordona echipa de M&A din Europa Central  i de Est, proiectele 
regionale de infrastructur  i cele din domeniul energetic, precum i birourile 
din Belgrad i Sofia.  

Avoca ii se a teapt  ca 2008 s  aduc  un num r suplimentar de investitori 
str ini în România i, în primul rând, mari corpora ii interna ionale, „inclusiv 
mari fonduri de investi ii, care pân  acum au stat în a teptare“, spune 
Gheorghe Mu at, partener la Mu at i Asocia ii, firm  ce estimeaz  în acest an 
o cifr  de afaceri de 15-16 milioane de euro. „Acest lucru mi se pare cel mai 
important i, indiscutabil, va avea un impact pozitiv asupra pie ei avoca iale. 
Întrev d c  2008 va fi anul în care un grup de trei-patru firme române ti de 
avocatur  se vor deta a de restul competitorilor, instalându-se decisiv în top“. 
Mu at estimeaz  c  pia a avocaturii va ajunge în acest an la 150 milioane de 
euro.  

În opinia lui Florian Ni u, managing partner la Popovici Ni u i Asocia ii, firm  
care a realizat anul trecut o cifr  de afaceri de 6,8 milioane de euro, pia a va 
ajunge la 200 de milioane de euro în acest an i va mai cre te cu 15%-20% 
pe an. „Sunt toate premisele ca acest trend s  se men in  pe termen mediu“, 
spune el. „Evident, vor fi zone de practic  în care se vor constata anumite 
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corec ii atrase de supraestim rile anterioare, precum real estate, dar i zone 
în care vor fi cre teri peste medie (infrastructura i proiecte greenfield)“.  

Întrebarea anului va r mâne îns : vin sau nu vin marile case interna ionale de 
avocatur  în România? În opinia Andei Todor de la Salans, firmele 
interna ionale vor continua expansiunea în România, îns  ea nu exclude i 
fuziuni, prelu ri sau chiar diviz ri.  

„Zona fierbinte o constituie a a- zisa linie a doua, format  din companii cu 10-
15 pân  la 30 de avoca i i având cifra de afaceri anual  de unu pâna la trei 
milioane de euro. Aici vor fi intr rile de firme str ine“, nuan eaz  Florian Ni u.  

Ion Nestor se arat  mai sceptic. „Pân  de curând, consideram ca foarte 
probabil  intrarea unor noi juc tori. Îns , evolu ia sincopat  a pie elor 
financiare interna ionale i modul în care au reac ionat pân  acum pie ele 
locale m  fac s  introduc în ecua ie i un grad de îndoial “, conchide acesta.  

«Vor fi zone în care se vor constata anumite corec ii, 
atrase de supraestim rile anterioare.» 
Florian Ni u, managing partner Popovici Ni u i 
Asocia ii  

«Nu e exclus s  asist m la 
mi c ri majore, poate chiar 
fuziuni între firmele de 
avocatur  mari.» 
Ion Nestor, partener coordonator NNDKP  

«2008 va fi anul în care 
firmele române ti î i vor 
consolida domina ia.» 
Gheorghe Mu at, partener, 

Mu at i Asocia ii  

CEI MAI TARI  

Potrivit Chambers and Partners, una dintre cele mai 
mari companii de consultan  pe servicii de avocatur  din lume, firmele din 
România s-au dezvoltat vizibil anul trecut, în timp ce sectorul legal „se ridic , 
pe zi ce trece, la standardele UE“. Sectorul imobiliar, precum i prelu rile au 
adus cele mai mari venituri în buzunarele firmelor. În cre tere este i num rul 
avoca ilor specializa i pe litigii.  
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