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Cum se construiește o cariera de succes peste hotare. Exemplul Monicai Mitrea,
fondator Mitrea & Associés (Lausanne), avocatul care și-a propus sa intensifice
colaborarea dintre Elveția și România beneficiind de cunoașterea celor doua culturi

Profesioniștii români au marele talent de a reuși sa se impuna și în zonele cele mai greu accesibile.Monica
Mitrea profeseaza avocatura în Elveția, acolo unde deține propria firma de profil.Modul în care expertul de
origine româna a patruns pe aceasta piața reprezinta o lecție pentru alți specialiști care doresc sa aiba un
parcurs similar în cariera.
Monica Mitrea și-a construit cariera ghidându-se dupa o deviza foarte clara și anume aceea ca interesul clientului
este prioritar. Aceasta gândire a ajutat-o sa evolueze rapid pe drumul sau profesional, iar astazi deține propria
firma de avocatura, aflata în Lausanne. De asemenea, are un cabinet de avocatura și în Capitala României.
Adepta unei pregatiri continue, Monica a urcat mai multe trepte pâna sa ajunga la acest nivel. Înca din perioada
liceului a știut care este direcția în care va porni și drumul care i se potrivește.

Primul contact cu Elveția l-a avut în liceu
În timp ce era eleva într-un liceu din București, i s-a ivit posibilitatea de a participa la un stagiu de pregatire în
Elveția. Faptul ca multe dintre orele de curs pe care le urma în România erau în limba franceza a cântarit mult în
aceasta etapa. În plus, avea déjà rude în Elveția, așa ca i s-a parut firesc sa încerce sa descopere aceasta țara.
A revenit în România pentru susținerea Bacalaureatului, iar imediat dupa finalizarea liceului a decis ca locul sau
este în Țara Cantoanelor. În strainatate a trebuit sa se pregateasca intens pentru a obține și Bacalaureatul elvețian.
Dar, cu multa ambiție și perseverența, a trecut peste toate examenele și s-a putut înscrie la studiile universitare.
Înainte de obținerea, în 2003, a licenței în drept, în cadrul facultații de profil de la Universitatea din Fribourg, între
1996 – 1998 a urmat cursuri de economie la aceeași instituție de învațamânt. Era însa un domeniu care nu a atras-o
îndeajuns, așa ca în anul al doilea de studiu s-a îndreptat catre domeiul juridic. În alegerea acestui drum a contat
foarte mult și faptul ca Universitatea din Fribourg are o larga recunoaștere datorita studiilor în Drept, având
profesori remarcabili.
Facultatea de Drept este una foarte grea, profesorii de la Universitatea din Fribourg fiind extrem de exigenți cu
studenții lor, ei dorindu-și sa mențina standardele instituției de învațamânt la un nivel ridicat.
De asemenea, mentalitatea elvețiana difera foarte mult de cea din România. În Elveția, dupa o anumita vârsta
tinerii sunt îndemnați sa se descurce prin propriile forțe, sprijinul familiei fiind mai mult simbolic. Timp de cinci
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ani, Monica s-a pregatit intens pentru obținerea licenței în Drept, iar pentru a se putea susține financiar în timpul
studiilor, a avut diferite joburi, cel mai important fiind în cadrul Bibliotecii de drept a Universitații din Fribourg.

Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

Pregatirea pentru brevetul de avocat
Dupa licența au urmat și alte stagii de pregatire, dar o etapa cheie a fost cea în care, în 2008, a obținut brevetul de
avocat în cantonul Berna.
A ales Berna din doua motive. În primul rând, era aproape de Fribourg, zona în care locuia, în al doilea rând îi
oferea posibilitatea de a exersa nu doar în limba franceza, ci și în germana. Iar pentru un avocat care dorește sa
aiba succes în profesie este important sa cunoasca si germana, în Elveția majoritatea jurisprudenței fiind în aceasta
limba.
Pentru obținerea brevetului de avocat, Monica a muncit intens, aceasta etapa întinzându-se pe un interval de doi
ani.
Mai mult, pentru a putea obține dreptul de a profesa în aceasta meserie, ea a parcurs multe stagii de practica.
Astfel, între 2003-2004 a fost jurist-stagiar la Tribunalul de minori Jura Bernois, Bienne și Moutier, iar în 2004 a
fost jurist - stagiar la Oficiul de stare civila și naturalizari din Fribourg.
A urmat stagiatura în avocatura, împarțita în mai multe episoade: 2004 - 2005 la Prefectura din La Neuveville,
2005 la Tribunalul judiciar de sector Bienne-Nidau, 2005-2006 la cabinetul de avocatura Steiner & Contini din
Bienne, 2006 la Tribunalul administrativ din Berna.
Dupa doi ani de eforturi pentru brevet, Monica a trebui sa susțina examenele de intrare în profesie. Probele in
Cantonul Berna sunt grele, fiind examene scrise de drept penal, drept civil și drept administrativ sau fiscal. De
exemplu, examenul de drept penal dureaza opt ore continuu, iar cele de drept civil și administrativ câte șase ore. Și
examenele orale sunt la fel de dificile, iar aceasta perioada a obținerii brevetului se încheie cu o pledoarie în fața
unui tribunal. Candidații simuleaza în fața examinatorilor un proces și se confrunta cu un alt avocat.
Trebuie menționat faptul ca în Elveția profesia de avocat este foarte protejata. Nu oricine poate avea acces la o
cariera în acest domeniu. De exemplu, un avocat in Cantonul Vaud poate lua pe lânga el un stagiar doar dupa ce
acesta a profesat cel puțin șapte ani. În aceste condiții, pentru un licențiat în Drept este foarte greu sa parcurga
drumul pâna la obținerea brevetului.
Monica a reușit, iar șansa a facut ca la doar o saptamâna dupa ce a devenit avocat cu brevet sa primeasca o
propunere de job, ca Legal and Compliance Officer intr-o societate financiara din Genèva.

Drumul spre antreprenoriat
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Monica a profesat ca in-house în aceasta societate financiara în intervalul 2008-2009, iar în momentul în care i s-a
ivit ocazia de a accesa un domeniu care o atragea, nu a ezitat sa o faca.
Astfel, între 2009-2015 a fost responsabil afaceri juridice și litigii pentru « Suisse Romande » pentru o societate de
constructii si dezvoltare imobiliara de renume din Elvetia.
În tot acest timp avea în minte un singur plan și anume acela de a se pregati suficient pentru a urma calea
antreprenoriatului. În etapa în care muncea intens în acesata mare companie de real estate, Monica nu a neglijat
nici pregatirea academica.
Dupa absolvirea facultații de drept, Monica și-a continuat studiile, iar în 2012 a obținut Certificat de studii
avansate (CAS) în dreptul construcțiilor și imobiliar. A urmat o a doua formatie in dreptul sportiv - Diploma de
studii avansate (DAS) în drept sportiv. De asemenea, cartea sa de vizita include și o specializare în arbitraj
internațional, Swiss Arbitration Academy AG (SAA).
“Specializarile mele sunt dreptul construcțiilor și imobiliar, dreptul locativ, dreptul contractual, dreptul comercial,
dreptul sportiv, dar și tot ceea ce deriva din acestea. Sunt activa atât în dreptul judiciar cât și arbitraj. Cabinetul pe
care l-am înființat activeaza și în alte domenii cum ar fi dreptul penal, dreptul familiei, dreptul muncii, etc. În ceea
ce privește dreptul sportiv, sunt acreditata ca avocat pe lânga Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Lausanne. De
asemenea, particip și la proceduri deschise la CEDO”, a precizat pentru BizLawyer Monica Mitrea.

Momentul cheie al carierei
Toate cursurile și stagiile de pregatire urmate au reprezentat doar temelia carierei sale, momentul cheie intervenind
abia când s-a decis sa porneasca pe calea antreprenoriatului.
“Întotdeauna am știut ca vreau sa am cabinetul meu, acesta fiin și unul din motivele pentru care am facut și o
specializare în construcții. Momentul cel mai important din cariera mea este cel în care mi-am înființat cabinetul
de avocatura. Este foarte greu sa deschizi un cabinet în Elveția, trebuie facut un business plan și pe baza acestuia
trebuie gasita o instituție bancara care sa fie dispusa sa acorde un credit bancar (cu interes). Trebuie oferite niște
garanții (bunuri). Pe parcursul desfașurarii activitații, banca face un control strict al contabilitații”, puncteaza
avocatul.
Primul client pe care l-a avut o fost chiar fostul sau angajator, compania de construcții. Pâna în acel moment
reușise sa-și faca foarte multe contacte în acesta industrie, ceea ce i-a permis sa-și mareasca portofoliul de clienți.
Începând cu 2015, Monica Mitrea activeaza în firma de avocatura pe care a fondat-o și care are sediul în Lausanne.
Conducerea unui business de acest tip nu este însa simpla, presupunând un efort intens pentru ca afacerea sa fie
una de succes.
“La mine, o zi de munca începe dimineața (ora 7.00) și se termina între 19.00 și 22.00. Acest lucru se datoreaza și
faptului ca având angajați, raspunderea mea este mai mare. În plus, trebuie sa ma formez continuu, și trebuie sa ma
ocup și de problemele cabinetului din România. Clientul ma poate contacta 24/24 ore, atât în timpul saptamânii,
cât și în week-end. Acest lucru este valabil și pentru vacanțe. Trebuie înțeles faptul ca interesul clientului este
prioritar. Clienții mei sunt atât firme, cât și persoane fizice. Printre clienții cu care colaborez sunt și români”,
explica avocatul.
Printr-o experienta dobandita in mai mult de 10 ani, avand sansa sa lucreze intr-o mare societate de constructii si
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dezvoltare imobiliara si continuand apoi in cadrul propriul sau birou de avocatura, Monica s-a implicat în foarte
multe proiecte importante. “Proiectele de anvergura la care am participat sunt în domeniile imobiliar și construcții.
Am participat activ în achiziții publice (cu actori și resurse importante), dar și în proiecte de dezvoltare imobiliara
complexe. Aportul meu a fost determinant, având în vedere ca activitatea juridica (redactare și negociere
contractula, analiza juridica, tratarea problemelor litigioase ce pot aparea, etc.) este esențiala în astfel de proiecte”,
arata avocatul.
În acest moment, Monica Mitrea se concentreaza pe dezvoltarea cabinetului de avocatura pe care îl deține în
România. “Mi-am propus sa intensific colaborarea dintre Elveția și România beneficiind de cunoașterea celor doua
culturi. Cele doua culturi fiind foarte diferite, consider ca o anumita munca trebuie depusa ca investitorii din vest
sa capete încredere în piața româneasca. Antreprenorii români trebuie sa înțeleaga și sa-și însușeasca modul de a
gândi și a lucra al investitorilor straini. În ceea ce privește cabinetul din București, acesta se bazeaza pe experiența
cabinetului din Lausanne, iar în dreptul românesc, lucrez împreuna cu avocați români”, mai spune profesionistul.
Monica locuiește în Elveția, dar acest fapt nu o împiedica sa fie implicata în foarte multe proiecte și în România.

Intra pe LadyLawyer.ro și afla mai multe despre activitatea,

preocuparile și proiectele doamnelor avocat din cele mai importante

fir
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