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Cum sa ajungi din Petrosani in NY, lucrand ca avocat de M&A pentru Sullivan &
Cromwell. Reteta succesului, in varianta Ancai Paraian

Profesionistii romani care ajung sa lucreze in strainatate scriu povesti frumoase, reusind sa impresioneze
datorita disciplinei dovedite in munca, dar si datorita rigurozitatii cu care isi urmeaza drumul. Anca
Mihaela Paraian are o astfel de istorie. Tanara crescuta in Petrosani, intr-o regiune greu incercata dupa
1990, este astazi un avocat de succes la firma Sullivan & Cromwell LLP.
Anca n-a stiut de la inceput ca va face Dreptul. Dragostea pentru limba romana si pentru istorie au facut-o sa ia
aceasta decizie. Iar realizarile de pana acum dovedesc faptul ca a fost o hotarare foarte buna. “La inceput cred ca a
fost idealismul tineretii, care m-a facut sa fiu atrasa de ideea de justitie, mai ales in contextul Romaniei din anii
’90, ca nou stat democratic. In plus, mi-au placut dintotdeauna limba romana si istoria, doua dintre materiile
examenului de admitere la facultatea de drept. Alegerea nu a fost usoara insa. Eu am terminat liceul de
informatica (cu un profil informatica/matematica/fizica) – prin urmare, Politehnica ar fi fost o optiune mult mai
naturala decat Dreptul. In plus, fiind din Petrosani, judetul Hunedoara, centrul universitar cel mai apropiat era
Clujul, nu Bucurestiul », povesteste tanara.
Nu doar distanta fata de Capitala a reprezentat o problema. « La vremea respectiva, examenul de admitere la
Facultatea de Drept din Bucuresti era extrem de competitiv. De altfel, cu cateva luni inainte de examen, m-am
prezentat la Bucuresti pentru meditatii si mi s-a dat un verdict descurajator – nici o sansa sa intru la Drept dat
fiind faptul ca nu incepusem pregatirile la Bucuresti din timp. Nu m-am dat batuta, insa. M-am pregatit intens si
am intrat. Succesul meu s-a datorat in mare parte profesorilor din scoala generala si din liceu, carora le sunt
recunoscatoare si acum », mai spune Anca.
Inainte de a ajunge la una dintre cele mai competitive facultati din Romania, a urmat cursurile Liceului de
Informatica din Petrosani. Candva, institutia de invatamant fusese condusa de bunicul sau.
Dimineata- cursuri in romana, dupa- cursuri in franceza
Studentia a insemnat o etapa cu totul noua in viata tinerei din Hunedoara. Nu studiul a fost cea mai grea piatra de
incercare pentru Anca, ci faptul ca pentru prima data era nevoita sa locuiasca singura. A uitat insa de toate aceste
probleme in momentul in care au inceput sa apara provocarile si s-a afundat in munca pentru a reusi in ceea ce isi
propusese. “Primii ani de studentie au fost destul de intensi. Eu am urmat cursurile Facultatii de Drept din cadrul
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Universitatii Bucuresti in paralel cu cele ale Colegiului Juridic Franco-Roman de Studii Europene (o colaborare
cu Sorbona). Dimineata aveam cursuri de drept roman in romana, iar dupa-masa aveam cursuri de drept francez
si european in franceza. Schimbarea cea mai importanta nu a fost atat la nivelul studiului cat la nivelul vietii in
general. M-am mutat de la Petrosani la Bucuresti, unde am locuit pentru prima oara singura » , precizeaza Anca.
In vara dintre anul III si anul IV de facultate a aparut si primul job din cariera sa, firma Linklaters Bucuresti
acceptand-o ca student stagiar. ”La vremea respectiva Linklaters era unul dintre putinele cabinete internationale
prezente pe piata din Bucuresti. In fiecare an Linklaters avea o campanie de recrutare de studenti pe perioada
verii’’, explica tanara.

Studii in Romania, Franta si SUA

Anca Mihaela Paraian are un parcurs interesant si datorita faptului ca a avut norocul de a cunoaste trei sisteme de invatama
Norocul a aparut insa ca un rezultat al unei munci sustinute pe parcursul anilor petrecuti pe bancile scolilor. Datorita faptulu
terminat Colegiului Juridic Franco-Roman cu una dintre cele mai mari medii i s-a oferit posibilitatea de a studia la Sorbona
aici a avut sansa de a pleca la Universitatea Cornell, din Statele Unite. ”In Franta am studiat datorita Colegiului Juridic
Franco-Roman. Am absolvit cu una dintre cele mai mari medii si am beneficiat de o bursa de studii oferita de guvernul fran
Am urmat cursuri de arbitraj si drept privat international la Sorbona (un master de un an). In timpul masterului am aflat de
bursa de studii oferita de Sorbona pentru un master (LLM) in Statele Unite la Universitatea Cornell. Am postulat si am fost
castigatoarea uneia dintre cele doua burse oferite in anul respectiv”, mentioneaza Anca.

Experientele traite o fac sa vorbeasca deschis despre cele trei sisteme educationale pe care le-a parcurs. ”Sistemul romanesc
mai apropiat de cel francez decat de cel american. In primul rand ca si structura si acces – scolile publice in Franta si in R
ofera un invatamant de calitate fara taxa (sau cu taxa minima). In Statele Unite, invatamantul de inalt nivel este oferit in pr
de scoli private, cu taxe impresionant de mari. Ca si metoda de predare si studiu, sistemul american este mult mai practic s
socratic (bazat pe dezbatere si schimb de idei), in vreme ce in Romania si, intr-o oarecare masura si in Franta, accentul ca
mult pe teorie (sau cel putin asa era acum aproape 10 ani, cand eu eram studenta)", sustine tanara.
Si-a cautat slujba la un targ de joburi
O astfel de poveste a unui om care a reusit in cariera prin munca reprezinta o lectie din care foarte multi pot invata
ca in viata este important sa ai capacitatea de a folosi si cea mai mica sansa care iti este scoasa in cale. Multi se
intreaba poate cum a reusit o tanara din Romania sa lucreze pentru o firma importanta, cum este Sullivan &
Cromwell LLP. Raspunsul ne-a fost oferit de Anca. Ea ne-a povestit ca in timp ce studia la Universitatea Cornell a
participat la un targ de slujbe organizat de facultate. “Am dat interviuri pentru mai multe cabinete, printre care si
Sullivan & Cromwell LLP. Am inceput la Sullivan & Cromwell imediat dupa LLM si continui sa lucrez aici si
astazi. Am inceput in biroul din New York. In anul II m-am transferat la biroul din Paris, iar acum trei ani m-am
mutat inapoi la New York”, puncteaza Anca.
Experienta Sullivan & Cromwell
Pentru ca ii place foarte mult ceea ce face acum ii este greu sa se gandeasca la altceva. Recunoaste ca o tenteaza
posibilitatea antreprenoriatului. De asemenea, ia in calcul posibilitatea ca, in viitor, sa revina in Romania. Pana la
acele noi etape din viata sa, se concentreaza pe proiectele pe care le are in acest moment. “In decursul activitatii
mele la Sullivan & Cromwell am avut sansa sa reprezint mari companii europene si americane cu activitati in
domenii foarte variate (bancar/asigurari, resurse naturale/energie, imobiliar, sanatate/farmaceutice etc.), precum
si numeroase fonduri de investitii private. Practica mea este relativ variata, cu accent asupra dreptului bursier si
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fuziuni/achizitii publice si private", subliniaza Anca.
Vorbind despre modul de lucru in cele trei medii in care si-a desfasurat activitatea pana acum (Romania, Franta si
SUA), spune ca se observa destul de multe asemanari. « In cabinetele de avocatura cu profil international
avocatii sunt foarte bine pregatiti si extrem de ambitiosi (in sensul bun al cuvantului). Proiectele se desfasoara cu
mare viteza (uneori in detrimentul vietii private). Produsul muncii este in general de foarte buna calitate. Evident,
exista specificitati nationale. In Franta, spre exemplu, exista o cultura a nemultumirii si un spirit sindical.
Nemultumirile si criticile se exprima mai usor decat in Statele Unite unde totul trebuie sa fie 'politically correct'»,
arata Anca.
Compania in care munceste are o structura clasica. « Avocatii apartin unor ‘practice groups’ (eu acum fac parte
din grupul Mergers and Acquisitions). Fiecare proiect este atribuit unei echipe de avocati – in general, echipele nu
depasesc trei sau patru avocati (junior, mid-level si senior). Dat fiind faptul ca pe fiecare proiect lucrez cu o alta
echipa, sistemul imi premite sa cunosc si sa lucrez cu cat mai multi avocati in cadrul firmei. Marea majoritate a
proiectelor sunt internationale si implica o colaborare stransa cu avocati din alte jurisdictii. Obiectivul
cabinetului este sa furnizeze servicii de cea mai inalta calitate si sa intervina in tranzactii care ridica cele mai
sofisticate probleme juridice », afirma tanara.
Referitor la piata avocaturii din Statele unite, Anca puncteaza faptul ca « totul este cat se poate de transparent in
ceea ce priveste avocatii, domeniile de activitate si clasamentul in fiecare domeniu. Ceea ce e interesant este cum
va evolua piata avocaturii in urmatorii ani sub impactul presiunii de a reduce onorariile (care este din ce in ce
mai prezenta in urma crizei din 2008) si a globalizarii in contextul ascensiunii tarilor din BRIC ».
Uitandu-se in spate isi da seama ca a avut un drum greu de parcurs, mai ales ca au fost momente de insingurare si
de dor de casa. Dar nu regreta nicio secunda ca a ales o cariera internationala. « De altfel, revin in Romania cel
putin o data, daca nu de mai multe ori, in fiecare an. Discriminarea n-am simtit-o niciodata, insa. Din contra – am
beneficiat in mod deplin de suportul statului francez prin bursele caruia mi-am finantat toate studiile in Franta si
Statele Unite”, concluzioneaza Anca Mihaela Paraian.
Un sfat pentru tinerii avocati

« Eu cred ca versatilitatea este un atu major in ziua de azi. In cadrul Sullivan & Cromwell accentul se pune pe
avocati generalisti, care se pot adapta usor la noi proiecte si noi domenii de drept. Eu as incuraja studentii de azi sa
se angreneze in cat mai multe proiecte si sa incerce sa beneficieze de cat mai multe oportunitati de studiu in tara
si in strainatate. Evident, cantitatea nu trebuie sa dauneze calitatii.»
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