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Ce trebuie sa faci pentru a intra in ‘Formula 1’ a avocaturii. Cum a fost propulsat
Matei Purice din echipa locala a TZA, in departamentul de arbitraj international de
la Freshfields, cu relocare in Dubai

Matei Purice face parte din echipa de arbitraj international a firmei Freshfields Bruckhaus Deringer, fiind
in prezent stabilit in biroul din Dubai. Inainte de a ajunge in aceasta pozitie, tanarul avocat a parcurs un
drum foarte bine gandit, etapele traite ajutandu-l sa se formeze ca profesionist, dar si ca om. Povestea lui
reprezinta o lectie de viata utila tuturor, oferita de un roman care a reusit sa-si construiasca o cariera
internationala.Chiar daca mai are destul de parcurs din traseul sau profesional, Matei promite foarte mult,
fiind dovada vie ca se poate reusi oriunde.
Cand era adolescent visa sa ajunga regizor de film. Viata ii pregatise insa un alt gen de cariera. Pasiunea pentru
lumea dreptului si-a descoperit-o printre dosarele pe care le avea de solutionat matusa sa, avocat in Piatra Neamt.
Dupa examenul de maturitate, a decis ca va urma cursurile Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti, iar in
paralel va studia la Colegiul Juridic Franco-Roman de Studii Europene. „Primul meu contact cu lumea dreptului a
fost in casa matusii mele (la randul ei avocat) din Piatra Neamt unde imi petreceam adesea vacantele rasfoind
printre dosarele ei de instanta si mergand uneori la tribunal. Recunosc insa ca nu am stiut de pe atunci ca viitorul
meu va fi in lumea juridica. Dimpotriva, imi imaginam mai degraba o cariera in lumea regiei de film. Cu toate
acestea, m-am hotarat sa urmez cursurile Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti si, in paralel, Colegiul
Juridic Franco-Roman de Studii Europene”, marturiseste Matei.
Cel mai bun orator la concursul international „Jean- Pictet”
Indrumatorii sai au realizat ca tanarul student are un mare potential si l-au directionat pe un traseu pe care si-a
putut folosi la maximum toate atuurile. “Un prim moment cheie in timpul facultatii a fost colaborarea cu domnul
profesor Liviu Popescu pentru pregatirea si participarea la concursul de drept international umanitar JeanPictet. Castigarea premiului pentru cel mai bun orator al sectiunii francofone (premiu castigat pentru prima data
de catre un reprezentant din Romania) mi-a dat un plus de incredere si mi-a starnit interesul pentru dreptul
international. In ceea ce priveste domeniul arbitrajului international, la nivel teoretic, primul contact l-am avut in
cadrul cursurilor de la Colegiul Juridic Franco-Roman. Din punct de vedere practic insa, prima mea implicare
intr-un dosar arbitral a fost in ultimul an de facultate, pe vremea cand lucram ca student stagiar la Tuca,
Zbarcea& Asociatii (TZA)”, povesteste tanarul avocat.
Matei a constientizat ca pentru a-si realiza planurile are nevoie de o pregatire solida. Mai mult, si-a dat seama ca
este bine sa profite de orice ocazie care ii iese in cale. „La terminarea facultatii, am decis sa-mi continui studiile
cu un master in Franta (Institut du droit de la paix et du developpement, Universite de Nice Sophia Antipolis) la
finele caruia am avut sansa de a fi acceptat ca stagiar in cadrul prestigioasei echipe de arbitraj international a
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Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Paris). Pe parcursul stagiului la Freshfields am fost implicat intr-o serie
de dosare extrem de complexe, atat in domeniul constructiilor, cat si izvorand din tratate de protejare a
investitiilor care mi-au trezit si mai mult curiozitatea pentru acest domeniu. La intoarcerea in tara, mi-am
continuat specializarea in practica arbitrajului alaturi de echipa Tuca, Zbarcea& Asociatii unde am avut onoarea
(si mai ales placerea) de a lucra in dosare arbitrale, atat domestice, cat si internationale, cu o echipa deosebita:
avocatii Florentin Tuca, Cornel Popa, Levana Zigmund si Cristina Metea. In paralel, am colaborat ca asistent
in cadrul catedrei de drept international public a Facultatii de Drept (Universitatea Bucuresti). Indrumarea
doamnei Ruxandra Costache si mai ales increderea pe care mi-a acordat-o au transformat intoarcerea la mediul
academic intr-o experienta profesionala cu totul deosebita. Dupa obtinerea titlului de avocat definitiv in
Romania, m-am decis sa pornesc spre noi orizonturi si am aplicat pentru o pozitie de asociat in cadrul grupului de
arbitraj international al Freshfields”, spune avocatul.
In orice domeniu o cariera se construieste extrem de greu. Multi si-au ratat menirea pentru ca nu au vazut la timp
oportunitatile care li s-au oferit. Matei nu intra in aceasta categorie, iar una dintre dovezi o reprezinta momentul in
care a intrat in contact pentru prima data cu firma pentru care lucreaza astazi. ”Ideea efectuarii unui stagiu in
cadrul grupului de arbitraj international al Freshfields s-a conturat timpul programului de master de la Nisa, pe
cand participam la o conferinta ICC – FIDIC in Monaco. Cu acea ocazie am discutat cu o doamna avocat de la
biroul Freshfields din Paris care m-a incurajat sa-mi depun CV-ul pentru efectuarea unui stagiu de practica la ei.
A urmat un interviu la Paris in urma caruia am fost acceptat pentru un stagiu de 6 luni, in mai 2008. Am revenit in
cadrul Freshfields, in mai 2011, ca avocat in echipa de arbitraj international la biroul din Dubai”, precizeaza
tanarul.
Arbitrajul international nu-l lasa sa se plafoneze
Arbitrajul international este o zona mereu in miscare, iar aceasta specializare il ajuta sa se mentina permanent in
actiune. Profesia i-a permis sa faca parte din proiecte spectaculoase, dar i-a facilitat si accesul in lumi diferite, pe
care multi dintre noi nu au avut ocazia sa le descopere „pe viu”. „Ce m-a atras inca de la inceput catre arbitrajul
international este dinamica sa si diversitatea proiectelor atat din punct de vedere al ariilor de practica, cat si din
punct de vedere al expunerii geografice. Lucrand alaturi de echipa Freshfields, am avut ocazia sa fiu implicat in
proiecte de referinta incepand cu arbitraje izvorate din tratate bilaterale de protejare a investitiilor intr-o
varietate de jurisdictii, arbitraje din domeniul constructiilor privind cladiri iconice din Orientul Mijlociu, si
inclusiv o investigatie extrem de interesanta privind respectarea drepturilor omului intr-un stat din Orientul
Mijlociu. Am avut asftel ocazia sa calatoresc mult si sa intru in contact cu lumi extrem de diverse”, subliniaza
Matei.
Firma pentru care lucreaza i-a mai oferit un avantaj: contactul cu Romania. ”Freshfields are proiecte si in
Romania inclusiv in domeniul arbitrajului si cum numarul de avocati romani in echipa de arbitraj international a
Freshfields este (inca) foarte redus, implicarea mea in dosarele legate de Romania mi-a oferit o oportunitate
importanta de afirmare”, explica avocatul.
L-am intrebat daca in planurile sale de viitor este punctata si o intoarcere in Romania. Tanarul a spus ca este o
optiune „mai ales datorita placerii deosebite cu care am colaborat cu mentorii mei din tara”. Acum insa isi
doreste o formare profesionala cat mai complexa si de aceea crede ca mai are „drumuri de parcurs prin alte colturi
ale lumii”. „Asta insa nu inseamna o desprindere totala de Romania. Dimpotriva, inca de la plecarea din tara am
incercat sa ma implic cat mai des in diferite proiecte in Romania precum publicarea de articole in reviste de
specialitate din Romania; organizarea unei scoli de vara in materia dreptului constructiilor impreuna cu ELSA
Romania; si, cel mai recent, colaborarea cu Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti in vederea sustinerii
unor seminarii in cadrul tanarului master de arbitraj international organizat de facultate”, mai spune Matei.
Nu si-a uitat mentorii

page 2 / 3

www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2015-02-15 18:48:53

Chiar daca astazi viata sa este in Dubai, Matei Purice nu i-a uitat nicio secunda pe cei care au pus „caramizi” la
formarea sa profesionala. Vorbind despre anii studentiei, sustine ca au fost minunati. „Am ras mult si am legat
prietenii importante. Nu am fost un student cu 10 pe linie fiind mereu de parere ca este mai important sa excelezi
in ceea ce iti place si in rest sa profiti de viata. Sigur, au existat si mici frustrari insa cred ca important este sa iti
deschizi mereu noi orizonturi, sa iei mereu partea frumoasa a lucrurilor si sa te canalizezi pe lucrurile care iti fac
placere pentru ca numai asa iti vei gasi drumul potrivit”, arata Matei.
De asemenea, isi aminteste ca materiile care l-au atras cel mai mult in timpul facultatii au inclus: dreptul
international public, dreptul international al drepturilor omului, dreptul international umanitar, si dreptul
international privat. Povesteste cu mare drag si despre profesorii care l-au ajutat sa descopere lumea dreptului,
printre care Raluca Miga Besteliu, Liviu Popescu, Flavius Baias, Valerian Cioclei, Valeriu Stoica, Dominique
Vidal, Philippe Saunier.
O alta etapa pe care o retraieste cu mare emotie este perioada mentoratului. E de inteles, avand in vedere ca a avut
privilegiul de a-i avea ca mentori pe Florentin Tuca, Cornel Popa, Georgios Petrochilos si Reza Mohtashami.
„Am avut onoarea (si norocul) sa fiu format de un cvartet de exceptie. Florentin Tuca si Cornel Popa mi-au
modelat profilul juridic intr-un moment critic: trecerea de la universul teoretic la cel practic, reprezentand pentru
mine etaloane de gandire juridica, meticulozitate si simt de business. Mai apoi, conturarea mea in lumea
arbitrajului international a beneficiat de indrumarea lui Georgios Petrochilos (in Paris) si Reza Mohtashami (in
Dubai) doi avocati cu o rigurozitate juridica si o experienta profesionala impresionanta”, mai spune Matei.

Un sfat pentru cei aflati la inceput de drum

„Departe de a da un sfat, ce cred ca am invatat eu din drumul parcurs pana acum este importanta de a studia mult, si cu m
drag, de a lucra si mai mult (dar cu acelasi drag), de a fi curios si creativ si dispus sa acumulezi experiente cat mai diferite
Cred de asemenea in importanta deosebita a participarii la concursuri internationale, la programe masterale in alte tari,
precum si la stagii de practica alaturi de echipe de practicieni bine formati. Nu in ultimul rand, este important sa nu uiti
niciodata unde si de catre cine ai fost format”.
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