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Dragos Radu, fondator RTPR, se retrage din firma de la 1 ianuarie 2011

Casa de avocatura Radu Taracila Padurari Retevoescu (RTPR) în asociere cu Allen&Overy a anuntat in
acesta seara ca partenerul fondator Dragos Radu a decis sa se retraga din cadrul RTPR.
Decizia avocatului fondator al firmei RTPR se datoreaza dorintei acestuia de a se concentra pe alte proiecte de
business si este un fapt pe care RTPR Allen & Overy îl întelege si îl sustine. Cu toate acestea, avocatul va
continua sa lucreze cu RTPR Allen & Overy, în calitate de consultant, pe anumite proiecte.
„Se împlinesc în curând sapte ani de când am pornit pe acest drum împreuna cu dragii mei asociati si prieteni Costin Taracila, Victor Padurari, Alex Retevoescu si Mihai Ristici, dar fara a-i uita si pe ceilalti colegi care
ne-au fost alaturi de la început. Este deopotriva o decizie de business, dar si de viata: consider ca este momentul
sa ma implic si în alte proiecte pe care mi-am dorit sa le derulez, dar pentru care nu am avut niciodata timp. As
dori sa multumesc colegilor mei pentru excelenta noastra colaborare de-a lungul anilor si pentru încurajarile lor
privitoare la noul capitol care se deschide în viata mea. Pe de alta parte, aceasta etapa nu înseamna în nici un
caz renuntarea la avocatura de business, în care voi ramâne în continuare implicat pentru anumiti clienti cu care
am dezvoltat relatii apropiate de-a lungul timpului”, a declarat Dragos Radu.
Decizia lui Dragos Radu intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2011. Firma va continua sa-i poarte numele, în
recunoasterea contributiei aduse la fondarea RTPR Allen & Overy.
„As dori sa-i multumesc lui Dragos pentru contributia sa de-a lungul timpului în cadrul RTPR Allen & Overy.
Vom continua sa lucram îndeaproape cu Dragos pe anumite proiecte unde experienta sa este foarte importanta
pentru clientii nostri. Strategia de dezvoltare a RTPR va continua în aceleasi coordonate, proiectele derulate în
comun de firma si de Dragos pentru clienti urmând sa fie finalizate în aceeasi formula. Ceea ce este de subliniat
este faptul ca relatiile de business si cea personala pe le avem cu totii cu Dragos a facut ca acest pas sa nu fie o
ruptura. Noua formula îi da posibilitatea lui Dragos sa-si urmeze proiectele personale dar, în acelasi timp,
putem continua sa colaboram”, a spus Costin Taracila, managing partner al RTPR Allen&Overy.
Entitatea locala functioneaza în asociere cu Allen&Overy din anul 2008.
“Suntem foarte multumiti de succesul asocierii noastre cu RTPR si suntem impresionati în continuare de
calitatea întregii echipe din Bucuresti, precum si de calitatile manageriale demonstrate de toti cei cinci
parteneri. Dragos a avut o contributie esentiala în construirea asocierii noastre si, desi ne va lipsi felul placut în
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care am conlucrat cu el de-a lungul ultimilor ani, suntem convinsi ca vom avea multe alte ocazii de a lucra
împreuna. Planurile noastre cu privire la piata din România ramân neschimbate de decizia lui Dragos si ne
dorim sa continuam sa crestem biroul nostru de aici”, a adaugat Jane Townsend, coordonatorul regional al
Allen&Overy.
Avocatul Dragos Radu, unul dintre fondatorii RTPR, este specializat în arii de consultanta precum cea de
real-estate sau corporate/private equity, fiind implicat în tranzactii complexe si în alte zone ale dreptului
comercial. Astfel, el a fost coordonatorul echipei RTPR care a oferit în 2005 consultanta bancii portugheze
Millennium bcp, ajungând alaturi de acestia pâna în finala privatizatii BCR, cea mai mare institutie financiara
comerciala din România.
RTPR Allen & Overy a fost înfiintata în anul 2004, activând în asociere cu firma londoneza Allen&Overy din
2008. În acest moment, entitatea locala are o echipa de 35 de avocati.
Domeniile principale de activitate ale RTPR Allen & Overy sunt: finantarile, piata de capital, restructurarile si
insolventa, fuziunile si achizitiile, concurenta, dreptul muncii, litigiile si arbitrajele, iar între sectoarele de afaceri
- energia, telecomunicatiile, real estate-ul si farma.
Tranzactii importante pentru RTPR
Fuziuni si achizitii
Banco Commercial Portugues (Millennium bcp), în oferta de preluare a BCR, cea mai mare banca din România
Consortiul condus de PricewaterhouseCoopers, care a acordat servicii de consultanta Statului Român în legatura
cu privatizarea Electrica Muntenia Sud SA, cea mai mare companie de distributie de energie electrica din
România
Advent International Corporation, în legatura cu achizitia unui pachet majoritar de actiuni în Centrul Medical
Unirea (CMU), unul dintre cele mai mari lanturi de clinici medicale private autohtone, de la fondul de private
equity 3i si fondatorii acestei afaceri, într-un proces competitiv de vânzare-cumparare. Aceasta a fost cea mai
mare tranzactie în sectorul medical din România în anul 2009
Financiar-Bancar
Citibank NA Londra si ING Bank NV în acordarea unui credit sindicalizat în valoare de 500 de milioane USD
catre RCS&RDS SA
O institutie financiara internationala, în legatura cu un împrumut de 180 de milioane de dolari catre ALRO SA
A&D Pharma Group, pentru refinantarea creditelor bancare existente, în valoare totala de 100 de milioane EURO
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