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O noua firma intra cu aspirații mari în piața avocaturii. Care sunt planurile
fondatorilor societații Popescu & Asociații

Popescu & Asociații, firma cu 4 parteneri și 16 avocați, coordonata de Octavian Popescu, fost partener al
firmei Mușat & Asociații, a intrat pe piața avocaturii la începutul acestui an și își propune ca, într-un
orizont de trei ani, sa creasca organic și sa devina un punct de referința printre furnizorii locali de servicii
juridice. ”Înca de la început, am conceput Popescu și Asociații ca o firma de avocatura full service, pentru a
putea veni în întâmpinarea clienților noștri cu servicii integrate și a le acoperi nevoile juridice într-o gama
larga de chestiuni”, a precizat pentru BizLawyer Octavian Popescu, coordonatorul noii firme de avocați.
Acestuia i s-a alaturat un grup de avocați experimentați, deopotriva consultanți și litiganți, din echipa de baza
facând parte, alaturi de Octavian Popescu, și partenerii Dana Bivol (Caciula-Stan), Adrian Chirvase și
Loredana Popescu.
”Ultimii 14 ani mi-au dat posibilitatea de a fi implicat în numeroase și diverse aspecte și arii ale dreptului, activând
deopotriva ca avocat, consultant și dezvoltator de business. Au fost ani foarte buni pentru mine, atât din punct de
vedere profesional, cât și personal. Însa, în viața fiecarei persoane exista un moment în care își dorește sa lase în
urma trecutul, sa priveasca spre viitor cu încredere și sa accepte noi provocari”, a spus Octavian Popescu într-un
interviu acordat BizLawyer.
Acesta a fost motivul pentru care a ales sa puna bazele Popescu & Asociații ”ca firma de avocatura care va aduce
un suflu nou pe piața din România, în cadrul careia ne putem valorifica pe deplin experiența și cunoștintele
acumulate”.

Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

Octavian Popescu spune ca a fost contactat de alte firme de avocatura, atât locale, cât și internaționale cu prezența
în România, care i-au propus sa li se alature, individual sau împreuna cu echipa, dar a ales o alta cale. ”Ma
onoreaza încrederea aratata și apreciez în mod sincer oportunitatea, însa drumul meu, de la începutul anului 2019,
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este altul, fiind alaturi de Partenerii mei în consolidarea proiectului început împreuna”, a nuanțat coordonatorul
noii firme de avocați.
În prezent, firma acorda asistența juridica în Fuziuni și Achiziții, Drept Bancar și Financiar, Drept Corporativ și
Comercial, Piețe de Capital, Concurența și Antitrust, Energie și Resurse Naturale, Litigii, Conformitate,
Investigații și Dreptul Penal al Afacerilor, Restructurare și Insolvența, Sanatate & Farma, Dreptul Muncii,
Compensații și Beneficii, Infrastructura, Proiecte Public-Privat, Achiziții Publice, Telecomunicatii, IT și Media,
Drept Imobiliar și Construcții, Dreptul Mediului.
”Firește, vom pune foarte mare accent pe ariile foarte dezvoltate care vor genera business în perioada urmatoare
precum Litigii, Prevenție, Conformitate și Drept Penal, Restructurare și Insolvența, Concurența și Antitrust”, a
aratat Octavian Popescu.
Clienții sunt companii care activeaza în domenii precum energie, pharma, administrație publica, media, servicii
financiare, imobiliare, tehnologie, transport, domeniul farmaceutic sau FMCG.
Octavian Popescu spune ca firma beneficiaza de o investiție extraordinara: avocații sai, deopotriva fondatori și
colaboratori, care au pus la dispoziția firmei toate atu-urile, într-o combinație echilibrata de experiența acumulata,
cunoștințe în domeniul juridic, disponibilitate, energie și dedicare fața de problemele juridice ale clienților.
”Îmi doresc ca într-un orizont rezonabil de timp, experiența și încrederea de care beneficiaza fiecare dintre avocații
Popescu & Asociații, sa fie recunoscuta și societații de avocați înseși, ca un consultant juridic de încredere, pe
care clienții se pot baza, pentru ca le ofera soluții personalizate, clare și eficiente pentru gestionarea problemelor
juridice de zi cu zi și deopotriva pentru soluționarea celor mai complexe dosare de instanța”, a adaugat Octavian
Popescu.

Intra pe www.in-houselegal.ro pentru
a vedea opiniile unor profesioniști care ocupa poziții de top în
companii importante, urmarește temele dezvoltate de avocați sau membri
ai comunitații in-house și propune
subiecte. Suntem alaturi de tine!

Firma are în prezent 16 avocați, dintre care 4 sunt parteneri, cu o experiența semnificativa în sfera juridica, atât în
consultanța, cât și pe partea de litigii. ”Ne dorim ca pâna la sfârșitul anului sa ajungem la un efectiv de 20 de
avocați, venind în întâmpinarea nevoilor clienților cu reprezentarea și asistența clara, concisa, orientata catre
rezultate și în acord cu strategiile de business și nevoilor acestora”, a aratat Popescu.
Coordonatorul firmei nu a oferit detalii concrete despre proiecte și clienți, invocând motive ce țin de
confidențialitate, dar a aratat ca activitatea curenta include reprezentarea în diverse dosare penale complexe, în
România, atât în fața organelor de urmarire penala, cât și a instanțelor de drept, privind privatizari frauduloase,
inclusiv acuzații de spionaj, divulgare de informații secrete, grup criminal organizat, precum și în cazurile de
corupție care implica presupuse finanțari ilegale.
De asemenea, Popescu & Asociații reprezinta clienții în numeroase litigii administrative, dispute cu privire la
suportarea taxei de claw-back, diverse practici de concurența neloiala sau ajutoare de stat, frauda informatica,
restructurari și insolvența, etc..
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”În plus, acordam consultanta constanta in legatura cu aspecte ce țin de implementarea GDPR, implementarea
pentru actorii economici vizați (fie banci, fie fonduri de pensii, fie societați din domeniul energetic) a dispozițiilor
legale impuse prin controversata OUG 114/2018 , dar și în importante proiecte de real estate”, a punctat Octavian
Popescu.

Firma pune in prim-plan calitatea serviciilor juridice, orientate catre eficienta si rezultat, oferind clienților sai
asistența și reprezentare de excepție, construindu-și și consolidându-și relația cu aceștia pe transparența, încredere
și confidențialitate.
Principalele atu-uri ale avocaților sunt reprezentate de experiența dovedita în timp, prin expunerea la mandate și
dosare complexe, un portofoliu relevant care include companii renumite, deopotriva locale și internaționale și
persoane din sfera publica, rata de succes a dosarelor și mandatelor în care aceștia au fost implicați, alaturi de
capacitatea de a construi strategii inteligente pentru a proteja și dezvolta deopotriva afacerile clienților sai.
Octavian Popescu, Partener Popescu & Asociații

Coordonatorul noii societați de avocați spune ca echipa nu și-a propus, pe termen scurt, mediu sau lung, fuziunea
cu o alta firma de avocatura la nivel local sau regional. ”Avem resursele, expertiza și experiența de a crește organic
și îmi doresc ca într-un interval de 3 ani sa punem Popescu & Asociații pe harta firmelor de avocatura de referința
pe piața din România”, a conchis interlocutorul BizLawyer.
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