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Cariera in Romania, sau avocat intr-o firma din UK? Sfaturile Mariei Tiron,
procurorul in devenire care a pariat pe Londra

Dupa multa munca, Maria Tiron a reusit sa-si implineasca visul, iar astazi lucreaza pentru firma Osbornes
Solicitors, din Marea Britanie. Inainte de a ajunge aici a parcurs un traseu greu, investind in pregatirea sa
profesionala. BizLawyer va propune o alta poveste de succes a unui roman care a reusit intr-o lume in care
altii spun ca sunt discriminati, ca nu sunt lasati sa se dezvolte.
Inca din adolescenta Maria Tiron a stiut ca va avea o cariera in domeniul juridic. A fost constienta ca nu-si alege
un drum usor, dar a fost visul ei si a luptat cu toate fortele pentru a-l implini. ”Am fost foarte pasionata de ideea
dreptatii, imi imaginam ca legea e o unealta care poate indrepta orice rau existent. Am urmarit sa intru la un liceu
bun, pe profil uman si astfel am ajuns la Colegiul National ‘Mihai Eminescu’, din Suceava, in cadrul unei clase
care nu acoperea doar partea de uman pentru care optasem, avea in plus si cursuri pe studii europene ceea ce
mi-a dat un oarecare avantaj in facultate. Dupa un bacalaureat de succes, am avut o singura aplicatie –
Facultatea de Drept ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi. Intotdeauna mi-am dorit sa ajung sa studiez acolo si nu
vedeam alta optiune”, povesteste Maria.
Anii de facultate au calit-o pentru perioada care a urmat dupa obtinerea diplomei de licenta. “Primii ani de
studentiei au fost o combinatie intre foarte multa munca, dar si un interes crescut in networking. Am intrat intr-o
lume cu totul diferita si a trebuit sa ma integrez. Au fost ani grei din punctul de vedere al studiului. Cursuri grele,
materii foarte multe, materialul voluminos ce trebuia pregatit pentru examene era uneori de-a dreptul
demoralizator. Cu toate astea, mi-am dat seama inca de la inceput ca am facut o alegere buna. Am simtit trecerea
de la liceu la facultate, am invatat sa fiu mult mai responsabila si am realizat ca suntem priviti ca adulti si prin
urmare asa suntem tratati de cei din jur”, explica avocatul.
A renuntat la o cariera de procuror
Din primii ani de facultate a decis ca va intra in randul procurorilor si din acest motiv a optat pentru stagii in
materie penala, fie in Iasi, fie in Suceava. A vrut sa isi construiasca o imagine cat mai clara asupra posibilului
viitor. Analizele facute “pe viu” au determinat-o sa-si schimbe optiunea. ”Nu am fost multumita de ce presupune
de fapt o astfel de cariera in Romania. Am inteles ca e foarte important sa iti faca placere sa lucrezi in domeniul
ales deoarece astfel e mult mai usor sa faci o treaba excelenta. In anul trei de facultate am decis ca nu as putea
intra in profesie, simteam ca daca voi face acel pas voi fi legata de ceva ce poate nu ma reprezinta. Am luat
decizia sa aplic la un Master in strainatate. Orice bursa avuta, plus alte economii mergeau toate acum spre un
fond destinat masterului. Dupa foarte multe nopti de research am facut din nou doar o singura aplicatie si am
optat pentru University of Essex, Colchester, UK pentru LLM in European Union Law”, spune Maria.
Ajunsa in afara tarii, tanara a trebui sa invete sa se descurce in situatii nemaintalnite pana atunci. ”Am avut un
oarecare sentiment ca va trebui sa fiu pregatita si pentru situatii in care probabil voi fi discriminata doar pentru
ca sunt din Romania, mai ales ca nici momentul nu e chiar prielnic in UK pentru romani datorita mass- mediei
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care ne ataca permanent. Adevarul este ca trebuie sa te integrezi, faci parte dintr-un colectiv. Odata ce am ajuns
intr-un colectiv divers mi-a fost foarte usor sa imbratisez nationalitatea avuta. E important contactul cu alte
nationalitati si in UK ai sansa asta in mod absolut, prin urmare discriminarea poate fi usor evitata pentru ca
fiecare incearca sa se faca remarcat nu prin nationalitatea avuta, ci prin calitatile sale personale. Cred ca in
momentul de fata e un oarecare abuz al notiunii de discriminare, mai mult folosita ca o justificare sau scuza
atunci cand ceva nu ne reuseste, insa cu siguranta sunt si multi romani care intr-adevar sunt discriminati”,
puncteaza avocatul.
Primul job a fost de consultant
Pentru a se putea ocupa de studii, Maria Tiron a ales ca primul sau loc de munca sa-i ofere posibilitatea unui
program flexibil. ”Primul job in domeniul juridic a fost cu Osbornes Solicitors in calitate de consultant. Imi
faceam singura programul si era in functie de clienti si programari. Astfel am avut timp sa imi continui studiile si
sa imi echivalez licenta in drept la BPP University . Tot ceea ce am castigat a fost investit in studii. Cursurile sunt
extrem de costisitoare, mai ales daca le urmezi la facultati cu renume pentru a da un oarecare bust CV-ului”,
sustine tanara.
Colaborarea cu aceasta firma a fost una de bun augur. Astazi, Maria este angajata full-time a departamentului de
Personal Injury din cadrul Osbornes Solicitors. ”Am inceput in Aprilie 2013 in calitate de consultant pentru
departamentul de Personal Injury. In Aprilie 2014 mi-au facut o oferta sa lucrez full time ca parte a
departamentului Personal Injury, oferta pe care am acceptat-o. A fost ceva nou, dar totodata interesant de
descoperit. Clientii sunt in mod frecvent in contact deoarece de multe ori se afla in dificultate si trebuie sa fii
acolo pentru ei. Implica foarte multa rabdare si intelegere mai ales ca problema medicala a clientilor poate dura
ani de zile. Este necesar sa intelegi complexitatea vietii lor de zi cu zi pentru a putea lucra cu succes la aspectele
juridice ale dosarului. Dupa ce incepi sa practici realizezi ca de fapt ai sansa sa schimbi viata unor persoane care
au suferit un eveniment ce i-a afectat in mod negativ si nu doar pe ei personal, dar intreaga familie. E un domeniu
care te face implinit si iti si imbunatateste calitatea vietii, pentru ca iti dai seama in fiecare zi cat de norocos esti.
In ultimul an am reusit cu succes sa ii informam pe romanii din UK de drepturile pe care le au in privinta obtinerii
unei compensatii daca au fost victima unui accident la locul de munca, accident rutiere, cazaturi si alunecari,
leziuni cerebrale, accident agricole, accidentari in activitati sportive, neglijenta medicala si nu numai”, arata
Maria.
Tanara avocata este un alt exemplu de specialist care a reusit sa se impuna profesional in strainatate. Maria spune
ca, in acest moment, nu ia in calcul o revenire in tara si nici posibilitatea antreprenoriatului. A muncit prea mult
pentru a ajunge aici si isi doreste sa se dezvolte cat mai mult din punct de vedere profesional. ”Am investit foarte
mult in studiile din UK, mai ales financiar, si de curand am intrat efectiv in profesie, prin urmare voi continua sa
investesc in calificarile de aici”, puncteaza tanara.

Tinerii trebuie sa se implice in actiuni de voluntariat

Experientele traite ii ofera Mariei Tiron posibilitatea de a veni cu cateva sfaturi pentru cei care avia acum se pregatesc sa ale
o facultate. “Daca au sansa, sa aplice imediat dupa terminarea liceului pentru cursuri in afara tarii. E mult mai usor cand
studiile de baza facute in strainatate, eu am aflat lucrul asta din propria experienta. Cu o facultate in Romania, chiar si una
foarte buna, nu provoci acelasi entuziasm la un interviu. Trebuie sa muncesti de doua ori mai mult. Cu singuranta sa se axe
pe limbi straine, sunt la mare cautare si ofera un avantaj incredibil”, afirma avocatul.

De asemenea, atrage atentia asupra unui aspect pe care multi il neglijeaza: voluntariatul. ”Un alt apect de care trebuie sa tin
cont este voluntariatul. Ceva ce personal nu am parcurs in Romania. Sincer, nu prea am avut ocazii de genul acesta si, chia
daca ar fi fost, probabil ca nu mi-ar fi suras ideea de a munci voluntar. Aici, in UK, sa nu ai o rubrica sau macar cateva
randuri de experienta ca voluntar reprezinta o pata neagra in CV. Am realizat lucrul acesta imediat, in timpul Masterului si
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semestrul al doilea, am reusit sa obtin sapte luni de work experience in cadrul unei firme mici de avocatura. Apoi, in timpul
cursului de echivalare a licentei in drept in cadrul BPP, m-am implicat pro bono timp de un an oferind ajutor pe dreptul mu
Momentan, Osbornes Solicitors tine in fiecare miercuri seara sedinte Pro Bono in Camden Town, unde oferim sfaturi juridi
pe diferite domenii”, mai spune Maria.
Prea multe materii in Romania si prea putina practica
Referitor la sistemul de invatamant din Romania, Maria spune ca este bazat prea putin pe practica. De asemenea,
mizeaza pe multe materii, iar acest lucru nu ajuta.
“La nivel de Master si 'Professional course', in Romania se pune accent pe orice mai putin pe partea practica, pe
dezvoltare nu doar individuala, dar si ca parte a unui grup. Aceste lucruri lipsesc in mareparte. Stilul de predare e
diferit, materii cat mai multe si nu ai dreptul de a opta pentru un domeniu mai restrains. Din acest motiv cand
pleci in strainanate esti lovit de stiluri de munca foarte diferite, se cere sa subliniezi in CV munca in echipa,
responsabilitatile in echipa, dar bineinteles si realizarile ca si individ, dar in afara cursurilor, extracurriculare. In
strainanate se concentreaza spre a forma specialisti. Ai sansa sa iti restrangi aria curriculara, sa studiezi o
materie atat de amanuntit incat te poti declara expert la finalul cursului. De exemplu, intalnesc problema asta la
multi romani care suna si astepta un avocat care le practica ‘pe toate’ si raman surprinsi sa afle ca de fapt aici
profesionistii se specializeaza pe o materie maximum doua care sunt in stransa legatura. Cine vine si incearca sa
le practice ‘pe toate’ cu siguranta nu face o treaba foarte buna”, puncteaza Maria Tiron.
Maria Tiron face parte din Liga Studentilor Romani din Strainatate (LSRS, www.lsrs.ro).Materialul a fost
realizat cu sprijinul acestei organizatii.
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