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Ţuca Zbârcea & Asociatii: Usor avans al încasarilor în S1, onorarii de pâna la 325
€ pentru parteneri

Activitatea din prima jumatate a anului a fost “efervescenta”, dar un rezultat foarte bun pentru firma de
avocatura Ţuca Zbârcea & Asociatii ar fi mentinerea pe acelasi nivel al activitatii si încasarilor de anul
precedent, a precizat pentru BizLawyer Florentin Ţuca, managing partner-ul firmei de avocatura. “Date
fiind conditiile economice si ritmul înca lent în care economia îsi revine, nu putem bugeta o crestere a
veniturilor în 2011. Încasarile din primul semestru indica faptul ca suntem în grafic cu previziunile noastre,
avem chiar un avans usor fata de aceeasi perioada a anului trecut”, a aratat Florentin Ţuca.
Firma s-a clasat în 2010 pe primul loc în topul firmelor de avocatura, dupa criteriul cifrei de afaceri. Avocatii de la
Ţuca Zbârcea & Asociatii au încasat anul trecut 22,4 milioane de euro si au facut un profit record, de 16,4
milioane de euro.
În primele sase luni din 2011, firma a înregistrat un usor avans raportat la primul semestru al anului trecut, printre
domeniile cele mai productive numarându-se litigiile si arbitrajele, energia, dar si fuziunile si achizitiile, dreptul
societar si chestiuni de reglementare.
Politica de onorarii nu a fost modificata în ultimii trei ani. „Percepem aceleasi onorarii de baza din 2008 încoace.
Au existat ajustari punctuale, într-un sens sau în altul, în functie de marimea proiectului, volumul de munca,
gradul de complexitate, dar per ansamblu nici nu am majorat onorariile percepute în mod traditional si nici nu
le-am diminuat”, a spus Florentin Ţuca.
În momentul de fata, un partener factureaza între 225 si 325 euro/ora, un managing associate între 175 si
250 de euro/ora, iar un senior asociate între 150 si 200 de euro/ora.
În prezent, echipa numara 90 de avocati, dintre care 21 sunt avocati asociati. „În decembrie 2010 ni s-au alaturat 3
avocati printre care si un fost partener la Vilau & Mitel, iar din ianuarie 2011 si pâna în prezent alti 8 avocati au
început activitatea la noi. Pe termen scurt, vizam cooptarea a înca 3-4 avocati”, a precizat coordonatorul firmei de
avocatura.
În primul semestru, printre cele mai importante 3 tranzactii de tip Fuziuni si Achizitii, Finantari si Energie,
în care firma a fost consultantul uneia dintre parti, sunt legate de reprezentarea clientilor CEZ, Romtelecom si
Investkredit AG.
►CEZ România: asistenta în achizitia pachetului integral de parti sociale ale TMK Hydroenergy Power

page 1 / 3

www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2011-07-03 23:03:45

SRL, societate care activeaza în domeniul producerii de energie regenerabila în centrale hidroelectrice. Tranzactia
s-a finalizat în iunie 2011, având o valoare cifrata la aproximativ 20.000.000 Euro. Echipa de sase avocati a fost
coordonata de partenerii Sorin Vladescu (energie) si Razvan Gheorghiu-Testa (drept imobiliar), carora li s-a
alaturat Gabriel Zbârcea, Managing Partner. De asemenea, printre avocatii implicati în aceasta tranzactie se
numara Mihaela Alexandrescu, Managing Associate, Nisa Jecu, Avocat colaborator si Ioana Craciunescu, Avocat
colaborator.
► Romtelecom: asistenta în cadrul unei tranzactii de 8.000.000 Euro pentru preluarea Boom TV,
societate aflata în procedura insolventei si detinuta de DTH Television Group. Tranzactia a fost finalizata în martie
2011. Echipa a fost coordonata de partenerii Ciprian Dragomir si Silvana Ivan.
► Investkredit AG: asistenta în vederea restructurarii corporative a societatilor implicate într-o
finantare de 28.000.000 Euro, acordata dezvoltatorului proiectului City Business Center, primul ansamblu de
birouri de clasa A dezvoltat în Timisoara. Din echipa de avocati fac parte Mihai Dudoiu, Avocat asociat si
Patricia Enache, Avocat senior.
Printre cele mai importante proiecte în care avocatii firmei au fost implicati în primul semestru, din alte arii
de practica, ce ar merita mentionate dupa criteriile valorii, renumelui entitatilor implicate, sau numarului de
avocati alocati, de mentionat sunt urmatoarele:
⇒ Asistenta acordata Ana Tower, societate membra a grupului Ana Holding, în vederea negocierii si încheierii
unui acord de asociere în participatiune cu GTC (Globe Trade Center), în vederea dezvoltarii unui imobil de
birouri de clasa A cu 28 de etaje. Avocatii implicati în încheierea cu succes a acordului au fost Dan Borbely,
Avocat asociat si Alexandra Peres, Avocat senior.
⇒ Asistenta acordata Ministerului Justitiei ca lider de consortiu în cadrul proiectului de asistenta tehnica
finantat de Banca Mondiala privind pregatirea implementarii Noului Cod Civil, Codului Penal, Codului de
Procedura Civila si Codului de Procedura Penala. Din echipa de avocati implicata în acest proiect fac parte
Florentin Ţuca, Managing Partner; Levana Zigmund, Avocat asociat; Oana Ureche, Avocat asociat; Cornel
Popa, Avocat asociat; Ioana Hrisafi, Avocat asociat.
⇒ Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului Rompetrol: asistenta si reprezentare într-o gama larga de
aspecte juridice vizând conversia în actiuni a unor obligatiuni în valoare de 571.000.000 Euro emise de Rompetrol
Rafinare si subscrise de Ministerul Finantelor Publice (MFP). De asemenea, serviciile noastre includ reprezentare
în mai multe litigii de drept comercial si contencios administrativ cu Statul Român reprezentat de MFP si cu
Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF). Echipa de avocati este coordonata de partenerii Ştefan
Damian (asistenta generala) si Ioana Hrisafi (litigii).
⇒ Fondul Proprietatea: asistenta si reprezentare în mai multe litigii de drept societar printre care si pretentii
privind repartizarea dividendelor catre actionari. Serviciile noastre au inclus asistenta pe parcursul negocierilor cu
partea adversa anterior procedurilor în instanta, precum si reprezentare în instanta, inclusiv în fata Înaltei Curti de
Casatie si Justitie unde avocatii firmei au obtinut o hotarâre irevocabila într-un litigiu împotriva SNGN Romgaz
Medias S.A. prin care Fondului Proprietatea i-a fost recunoscut dreptul de a încasa peste 5.000.000 Euro
reprezentând 15% din dividendele SNGN Romgaz Medias S.A. aferente anului 2005, în care Fondul Proprietatea a
devenit actionar al societatii de gaze naturale. Coordonatori ai echipei de avocati au fost partenerii Robert Rosu si
Ioana Hrisafi.
⇒ Gabriel Resources Ltd. / Rosia Montana Gold Corporation (RMGC): asistenta în vederea dezvoltarii celui
mai mare proiect de explorare si exploatare a minereurilor de aur si argint din zona de exploatare miniera Rosia
Montana. Serviciile noastre includ asistenta în legatura cu toata gama de probleme juridice, pornind de la aspecte
legislative complexe din domeniul dreptul energiei, achizitiilor publice si concesiunilor, imobiliar, legislatiei
miniere, dreptul mediului, fuziuni si achizitii, drept societar, litigii complexe, dreptul muncii. Echipa de avocati
este coordonata de Gabriel Zbârcea, Managing Partner si Ştefan Damian, Deputy Managing Partner. Alti
parteneri implicati sunt Ciprian Dragomir, Oana Ureche, Robert Rosu.
⇒ CEZ: asistenta juridica în dezvoltarea celui mai mare proiect eolian pe uscat din Europa, inclusiv aspecte de
reglementare, avize si permise, negocieri cu autoritatile locale si atragerea unei finantari în valoare de 460.000.000
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Euro pentru constructia parcului eolian din Dobrogea, precum si în legatura cu aspectele juridice privind instalarea
si punerea în functiune a peste 130 de turbine eoliene la Fântânele.
„Unul din cele mai complexe si dificile mandate în care am avut ocazia de a ma implica în ultimul timp este
proiectul de asistenta tehnica finantat de Banca Mondiala privind pregatirea implementarii Noului Cod Civil,
Codului Penal, Codului de Procedura Civila si Codului de Procedura Penala. Echipa noastra de avocati
contribuie la ceea ce este, probabil, cea mai îndrazneata si mai importanta reforma a sistemului judiciar din
România realizata dupa anul 1989”, a subliniat Florentin Ţuca. Firma de avocatura Ţuca Zbârcea & Asociatii a
fost selectata de Ministerul Justitiei din România în calitate de lider al consortiului, responsabil cu analiza si
revizuirea Noilor Coduri, inclusiv, printre altele, identificarea impactului estimat al acestor noi reglementari din
punct de vedere legal, economic, bugetar si al resurselor umane.
Consultantul are ca obligatii contractuale principale elaborarea a 5 rapoarte de fond, anume: un raport initial, trei
rapoarte intermediare de progres (rapoarte necesare punerii în aplicare a noilor Coduri) si un raport final (care va
cuprinde concluzii si recomandari finale, propuneri si sugestii adresate Ministerului de Justitie pe baza celor trei
rapoarte de progres elaborate anterior, pentru ca acesta sa poata organiza si planifica masurile optime de adaptare
din punct de vedere organizational, institutional, fiscal/bugetar si de personal în vederea implementarii noilor
Coduri).
„Este un volum de munca fantastic, care necesita o buna organizare interna si o coordonare perfecta nu numai la
nivelul membrilor consortiului, dar si cu celelalte institutii din sistem – Consiliul Superior al Magistraturii,
instante judecatoresti, Înalta Curte de Casatie si Justitie în vederea identificarii preocuparilor de ordin practic si
logistic relative la implementarea noilor Coduri”, a explicat coordonatorul firmei Ţuca Zbârcea & Asociatii.
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