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Manuela Guia, fost Partener Big 4, lanseaza o noua casa de avocatura alaturi de
Bianca Naghi și Octavian Adam. GNP Guia Naghi and Partners pornește la drum
cu o echipa de avocați cu experiența

Manuela Guia, Bianca Naghi și Octavian Adam, alaturi de o echipa de avocați cu experiența în firme
afiliate unor Big 4, precum și în alte firme de avocatura de top, lanseaza o noua casa de avocatura, sub
brandul GNP Guia Naghi and Partners. Echipa își propune sa aplice înalte standarde de calitate, sa acorde
atenție la detalii, dar și la imaginea de ansamblu, cu preocupare pentru rezultate pragmatice și adaptate
nevoilor de business, acționând întotdeauna ca un real partener pentru fiecare client al sau.
Principalele arii de practica ale societații vizeaza Concurența și Ajutor de Stat, Protecția Consumatorilor, Litigii,
Reglementari (Pharma, Retail, IT&C), Proprietate Industriala, Achiziții Publice, Protecția Datelor și Tehnologie,
Drept Imobiliar și Drept Societar.
În noul format, Manuela Guia (foto) își va asuma poziția de Managing Partner. Cu o expertiza solida în domenii
precum dreptul concurenței, ajutor de stat, industrii reglementate (pharma, retail, telecom), achiziții publice,
protecția consumatorilor, Manuela a coordonat de-a lungul anilor o echipa de succes.
Înca din anul 2008, Manuela s-a bucurat de recunoașterea unor publicații naționale și internaționale reputate drept
specialista de top în materia concurenței, iar începând cu anul 2017 publicația internaționala Chambers and
Partners o claseaza pe locul 1 în România. Manuela este singurul avocat din România recunoscut în topul „100
Femei din Lume în Practica Antitrust”, alcatuit de Global Competition Review. Manuela este de asemenea
recunoscuta ca expert în achiziții publice, telecomunicații și ajutor de stat.
„Dupa 16 ani de cariera, pornesc cu entuziasm și convingere în aceasta minunata aventura, alaturi de o echipa în
continua creștere formata din prieteni dragi, pe care îi respect atât pentru profesionalismul lor, cât și pentru
puterea, profunzimea, dedicarea și etica ce îi reprezinta. Sunt convinsa ca vom face lucruri minunate împreuna,
construind mai departe pe fundațiile deja solide ale carierelor noastre de pâna acum, dar adaugând un suflu nou, o
îndrazneala specifica noua, o abordare calda, directa, implicata, în care fiecare client va fi cel mai important client
al nostru. GNP este o firma de oameni creativi și versatili, care cred în importanța cruciala a calitații serviciilor
funizate, precum și în valoarea individuala a oamenilor alaturi de care merge pe acest drum, fie ca este vorba
despre colegi, fie ca este vorba despre clienți. Pentru clienții noștri, ne propunem sa avem întotdeauna ceea ce noi
numim ”fresh perspectives”, sa vedem întotdeauna imaginea de ansamblu, fara a rata niciun detaliu, sa cautam
soluții, sa oferim perspective noi, adaptate la realitațile de business și mai ales croite special pentru fiecare caz în
parte”, afirma Manuela Guia.
Având o experiența de peste 10 ani în domeniul consultanței de business, Bianca Naghi este recunoscuta pentru
abordarea pragmatica, orientata spre soluții concrete și este recomandata de cele mai importante publicații

page 1 / 2

www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2019-07-09 06:39:58

internaționale drept expert de top.
„Avem o abordare flexibila, care ofera consultanța creativa și pragmatica, în primul rând. Suntem o echipa bine
închegata care testeaza mereu precedentele pentru a ale depași. Suntem într-un continuu proces de dezvoltare și
învațare, prioritizând cunoașterea clientului. Înțelegem pe deplin piețele și industriile clienților noștri, obstacolele
cu care se confrunta în afaceri și obiectivele de creștere. Am ajuns la convingerea ca fiecare problema are,
întotdeauna, mai multe soluții. Provocarea noastra consta în capacitatea de a gasi soluția speciala care este cea mai
potrivita cazului clientului”, adauga Bianca Naghi.
Octavian Adam, care are o experiența de peste 15 ani în avocatura de afaceri și a coordonat un numar
semnificativ de litigii și arbitraje complexe în industrii precum petrol și gaze naturale, banci și asigurari, aviație,
construcții, agricultura, va conduce departamentul de Litigii și Arbitraje din cadrul noii firme de avocatura.
“Suntem o structura noua, care reunește oameni cu experiențe diferite, dar complementari în ceea ce fac.
Rezultatele obținute în trecut, precum și numarul și magnitudinea proiectelor în derulare, ne fac optimiști cu
privire la viitor”, conchide Octavian Adam.
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