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Visul olandez: Andrada Tiru - arbitraj international - Simmons & Simmons.
Originile nu au nicio legatura cu traseul in cariera

Andrada Tiru lucreaza pentru una dintre cele mai cunoscute firme de avocatura din lume. Munca la
Simmons & Simmons LLP i-a oferit posibilitatea de a se forma ca specialist, implicandu-se in proiecte de
amploare. Inainte de a profesa in cadrul firmei de avocatura, Andrada a parcurs un traseu care a purtat-o
in Olanda. . .
Cand avea doar 11 ani, Andrada s-a mutat in Olanda, acolo unde parintii ei au decis sa se stabileasca. Fetita care
vorbea doar limba romana s-a vazut nevoita sa razbata intr-un sistem cu totul necunoscut. Problemele intampinate
in comunicarea cu colegii si profesorii de la noua scoala au ambitionat-o si au facut-o sa invete cat mai mult. „La
varsta de 11 ani m-am mutat cu parintii si cu fratele meu in Olanda, unde locuiesc si in prezent. In Romania, am
facut doar primele trei clase de scoala generala , dupa care am urmat cursurile aici, in Olanda. La inceput mi-a
fost greu. Eu vorbeam doar limba romana si nu ma puteam intelege cu copii si cu profesorii, la scoala. Am fost
determinata sa invat limba olandeza la perfectie. Inconjurata de vorbitori de limba olandeza, am deprins repede
vocabularul si deja dupa cateva luni reusisem sa inteleg destul de bine olandeza”, povesteste tanara.
Andrada avea un vis important si era cat se poate de hotarata sa si-l realizeze. ”De mica am stiut ca vreau sa devin
avocat. Mi-a placut intotdeauna sa port discutii cu oamenii si sa incerc sa ii conving ca am dreptate in ceea ce
spun. In plus, am descoperit, cu trecerea timpului, tot mai mult ca iubesc dreptatea si ca imi doresc ca prin munca
mea sa o pot apara. Astfel mi-am indreptat atentia spre o cariera in avocatura. Meseria de avocat este una care
are in centru ocrotirea drepturilor si libertatilor omului. Stiam ca, daca vreau sa lucrez in Olanda ca avocat sau
in domeniul justitiei, este crucial sa stiu limba olandeza la perfectie. In acest domeniu este foarte important sa te
poti exprima clar, concis”, explica Andrada.
Relatiile stabilite in studentie o ajuta in munca
Liceul l-a facut in orasul Haga, iar dupa incheierea cursurilor a optat pentru Facultatea de Drept din cadrul
Erasmus University Rotterdam. ”Odata ajunsa la facultate m-a incantat nu doar marea oportunitate de a acumula
cunostinte interesante in domeniul dreptului, ci si faptul ca am avut posibilitatea de a cunoaste oameni din
intreaga lume. Facultatea de Drept am facut-o in Rotterdam la Erasmus University Rotterdam, in limba olandeza.
Ca master, am ales sa fac Masterul Commercial Law. Acest master l-am facut in limba engleza. Am ales
intentionat un master in engleza, deoarece am vrut sa ma acomodez si mai mult cu termenii juridici in aceasta
limba. La master, cum a fost predat in limba engleza, au participat multi studenti din alte tari, printre care si doua
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tinere din Romania. Urmand acest master am avut ocazia sa imi fac prieteni si cunostinte din intreaga lume,
lucru de care beneficiez si in ziua de astazi. Majoritatea colegilor au ales sa se intoarca in tara natala unde si-au
urmat cariera in domeniul juridic. In anumite cazuri, in care sunt implicate mai multe jurisdictii, mi s-a intamplat
sa apelez la ajutorul unui avocat dintr-o alta tara pe care il cunosc din studentie”, spune Andrada.
Optiunea pentru Simmons & Simmons LLP
Referindu-se la sistemul educational din Olanda, tanara puncteaza asupra faptului ca „orele nu se desfasoara sub
forma unei dictari, ci este un dialog echilibrat intre profesori si studenti. Pe langa asta se pune accent pe partea
practica a materiei”.
De altfel, Andrada a avut primul sau job in domeniul juridic inca din anul doi de facultate, cand a devenit
student-asistent al profesorului Filip de Ly, la catedra de Drept civil international. ”Dupa primul an de facultate
mi-am dat seama ca Dreptul civil, si in mod special Dreptul civil international, ma atrage. Cand am vazut ca este
un post vacant in acest domeniu am aplicat imediat. Am trecut prin procesul de selectie si am fost angajata.
Salariul l-am investit binenteles in studiu, dar si in calatorii in alte tari. O mare pasiune a mea este sa calatoresc
si sa vad cat mai mult din lume. Mi-am dorit intotdeauna sa aflu mai multe despre diferite culturi ale globului si sa
cunosc oameni si obiceiuri noi”, mentioneaza tanara.
Drumul catre jobul pe care il are astazi in cadrul firmei Simmons & Simmons LLP nu a fost greu, in conditiile in
care Andrada a muncit de mica pentru a face o cariera in avocatura. „Am aflat despre Simmons & Simmons LLP in
timpul studiului la un eveniment de networking care a fost organizat de Facultatea de Drept din Rotterdam in
colaborare cu mai multe firme renumite de avocati, printre care si Simmons & Simmons LLP. La acest eveniment
am avut ocazia sa cunosc profesionisti de la Simmons & Simmons LLP. Povestile despre munca lor, ca avocati in
general , dar in mod special despre munca lor ca avocati la Simmons & Simmons LLP, m-au entuziazmat.Simmons
& Simmons LLP este o firma de avocati internationala de prestigiu care ofera posibilitati de a evolua atat
profesional cat si pe plan personal. Se pune mare baza pe pregatirea avocatilor, nu doar prin practica dar si prin
cursuri avansate de specialitate. Pe langa asta, Simmons & Simmons LLP detine birouri in 15 tari diferite si ofera
posibilitatea de a lucra o perioda intr-unul dintre aceste birouri, castigand astfel si experienta muncii in
strainatate. Acestea au fost motivele mele principale pentru care am optat pentru Simmons & Simmons LLP. Dupa
ce am terminat facultatea de drept, am aplicat direct la Simmons & Simmons LLP. Am intrat in procesul de
selectie dupa care am fost angajata”, explica Andrada.
Statutul profesiei o obliga sa nu dea foarte multe amanunte despre proiectele in care s-a implicat. Totusi, tanara
ne-a spus ca mandatele recente cele mai reprezentantive implica reprezentarea juridica in arbitraje intre investitori
si state in cadrul Acordurilor Bilaterale de Investitii; reprezentarea juridica in litigii si arbitraje rezultand din
contracte de distributie, agentie, franchising si vanzare-cumparare; asistarea si reprezentarea in litigii ale unui mare
producator si distributor de produse oftalmologice; acordarea de consultanta juridica unei companii internationale
din industria telecomunicatiilor sau acodrarea de consultanta juridica unei companii internationale producatoare de
materiale de constructii in materie de raspundere pentru produse.
„La facultate, materiile care tin de Dreptul civil, si mai precis cele care tin domeniul Dreptului civil comercial,
m-au interesat cel mai mult. Dupa ce am facut stagiatura am decoperit ca imi place cel mai mult sa ma ocup de
litigii si arbitraje in domeniul Dreptului civil. Intotdeauna m-am uitat cu multa admirare la avocatii care stiu sa
tina o pledoarie buna la tribunal si mi-am dorit ca intr-o zi sa pot face si eu acest lucru. La Simmons & Simmons
LLP, unde lucrez din 2010, sunt avocat in echipa "Dispute Resolution" (Solutionarea Disputelor) unde ma ocup de
litigii si de arbitraje comerciale”, mentioneaza Andrada.
Pregatirea practica este cheia succesului
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Experienta romancei este una destul de bogata. Inainte de a lucra pentru Simmons & Simmons LLP, in ultimul an
de facultate, si-a facut stagiatura la o alta firma renumita din Olanda. A optat pentru departamentele "Mergers &
Acquisitions" si "Commercial Litigation & Arbitration". De asemenea, in timpul studentiei, a activat ca voluntar
la un birou din Haga care ofera sfaturi juridice pro bono in diferite domenii, cum ar fi dreptul muncii, dreptul
faimilei, dreptul civil, dreptul penal etc. ”In Olanda sunt multe birouri de genul acesta la care studentii la Drept,
in colaborare cu avocati cu experienta, muncesc in ultimii ani de facultate pro bono. In felul acesta, studentul are
deja in timpul cursurilor ocazia de a castiga experienta, iar societatea beneficeaza de aceste servicii gratuite”,
precizeaza Andrada.
Plecata de la 11 ani din tara natala, tanara nu s-a simtit niciodata straina sau discriminata. „M-am integrat destul de
repede. Am invatat sa vorbesc fluent limba si mereu am simtit ca munca si determinarea mea a fost apreciata. In
Olanda romanii sunt cunoscuti in general ca fiind oameni harnici si capabili”, subliniaza romanca. Andrada
spune ca Romania ii este foarte draga.” Este tara mea natala si o vizitez de cate ori am ocazia. Simmons &
Simmons LLP colaboreaza cu parteneriate si cu firme de avocati best-friend din Romania. Colaborarea cu
avocatii din Romania a fost intotdeauna apreciata si nu am auzit decat vorbe de lauda despre profesionistii
romani. Eu personal incerc sa ma implic in mod special in cazuri care privesc Romania si sunt interesata de
posibilitati de colaborare pe piata romaneasca”, afirma avocatul.
Aflata in partea ascendenta a carierei, tanara nu se gandeste deocamdata sa intre in antreprenoriat. ”Lucrez cu
foarte multa placere aici, la Simmons & Simmons LLP. Chiar daca uneori orele de munca sunt lungi, fac parte
aici dintr-o echipa extraordinara care se ocupa de proiecte mari si complexe. Am posibilitatea sa invat mult de la
colegii mei si sa acumulez un bagaj de cunostinte extraordinare”, sustine Andrada.
Experienta Andradei Tiru vine sa confirme din nou faptul ca profesionistul este apreciat pentru munca lui, pentru
realizarile sale. Originile nu au nicio legatura cu traseul pe care un om il are in cariera. In strainatate, romanii
pleaca la drum de la egal la egal cu un concurent venit din orice alt colt al planetei.Studiul, munca, eforturile
depuse, implicarea, sacrificiile sunt cele care te definesc ca specialist si iti creioneaza cariera.

Sfaturi importante pentru tinerii studenti
„Dupa parerea mea, este forate importat ca studentii sa cunoasca munca in domeniu inca din timpul facultatii.
Astfel vor avea posibiliatatea de a-si construi o imagine cat mai clara asupra posibilului viitor in domeniu. De
exemplu, studentiilor care vor sa devina avocati le recomand sa gaseasca un loc de practica la un birou de
avocatura sau sa lucreze voluntar la un birou unde au posibilitatea sa ofere sfaturi juridice. Prin aceasta metoda
vor invata sa lucreze cu clienti, sa activeze intr-o atmosfera profesionala si sa puna in practica ceea ce au invat in
scoala. Cand va veni timpul pentru a aplica la un job,lucrul acesta le va da un avantaj.Abilitatea de a vorbi limbi
straine, in special engleza, este extrem de pretioasa. Datorita faptului ca lumea se mondializeaza tot mai mult,
cunoasterea limbii engleze este – si in domeniul juridic – foarte importanta. Lucrul acesta devine si mai important
pentru studentii care doresc sa lucreze pentru firme mari de avocati unde vor avea tot mai mult de-a face cu
clienti straini si cu cazuri internationale. Ii incurajez, daca au sansa, sa aplice la un master in strainatate sau cel
putin la cateva cursuri in afara tarii. Acest pas ii va ajuta sa-si perfectioneze limba engleza si ii va ajuta sa
beneficieze de multe oportunitati, atat pe plan profesional cat si personal. Un studiu in afara tarii o sa le deschida
posibilitatea de a-si face prieteni si cunostinte din culturi diferite si de a castiga experienta intr-un mediu
international.”
Andrada Tiru, avocat Simmons & Simmons LLP
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