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Amelia Teis și Mihail Boian, parteneri ai firmei D&B David si Baias, de la 1
octombrie

Amelia Teis si Mihail Boian au devenit parteneri în cadrul practicii de litigii fiscale, comerciale și
administrative din cadrul societații D&B David si Baias. Odata cu promovarea în noile roluri, la 1
octombrie, ei s-au alaturat echipei de parteneri D&B David și Baias formata din Sorin David, Managing
Partner, Dan Dascalu, Anda Rojanschi, Ana-Maria Iordache și Adrian Șter.
”D&B David și Baias și-a continuat, în ultimele 12 luni, parcursul excelent, reușind sa își consolideze și sa își
extinda practicile unde tradițional este printre liderii pieței de avocatura din România. Succesul se datoreaza, în
primul rând, avocaților deosebiți care activeaza în cadrul firmei și care au reconfirmat profesionalismul, loialitatea
și devotamentul fața de clienți și fața de echipa. Îi felicit pe Amelia și Mihail și sunt convins ca vor aduce în
continuare beneficii valoroase atât clienților D&B David și Baias, cât și echipei noastre”, a declarat Sorin David,
Managing Partner, D&B David si Baias.
Amelia Teis s-a alaturat echipei D&B David și Baias în anul 2014, fiind specializata în litigii administrative,
comerciale si de achiziții publice. Cu o experiența de peste 15 ani ca avocat pledant, a reprezentat cu succes
numeroase companii locale și multinationale în fata instantelor de judecata din România, precum si a instantelor
arbitrale nationale si internationale în actiuni complexe din sectoarele: utilitati, infrastructura sau constructii,
medical, energie si resurse naturale, aparare si securitate. Amelia este de asemenea recunoscuta ca specialist în
achiziții publice, fiind implicata atât în procedurile de atribuire complexe a contractelor de achizitii publice cu
valori estimate de peste 40 de millioane de euro, precum si în litigii având ca obiect executarea contractelor de
achizitii publice sau a celor finanțate din fondurile europene.
Mihail Boian s-a alaturat echipei D&B David și Baias în urma cu noua ani, fiind absolvent al Facultații de Drept
din cadrul Universitații București și membru al Baroului București din anul 2009. În activitatea sa profesionala a
asistat și/sau reprezentat contribuabili în diverse dispute legate de dreptul fiscal atât în fața autoritaților fiscale, cât
și în fața instanțelor de judecata, în diverse materii, precum impozitul pe profit, taxa pe valoare adaugata, accize,
impozite și taxe locale, impozitul pe venit și contribuții de asigurari sociale. În ultimii ani a fost implicat în special
în cauze complexe legate de prețurile de transfer care au implicat asistența în fața instanțelor de judecata, dar și în
fața autoritaților fiscale în cadrul procedurilor amiabile derulate în vederea eliminarii dublei impozitari în baza
tratatelor de evitare a dublei impuneri și a Convenției de Arbitraj. Mihail a fost implicat activ și în demersurile
derulate de mediul de afaceri cu autoritațile publice legate de elaborarea legislației procedural-fiscale.
“Practica de litigii a firmei noastre de avocatura are o reputație solida pe care am construit-o an de an cu sprijinul
colegilor noștri care au dovedit calitați profesionale și umane deosebite. Amelia și Mihail sunt implicați în
numeroase proiecte de înalta complexitate, ceea ce demonstreaza cunoștința, experiența și profesionalismul lor,
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precum și aprecierea de care se bucura în rândul clienților. Vom continua sa investim efort și energie pentru a
extinde practica de litigii în anii urmatori, astfel încât sa reușim sa rasplatim încrederea clienților, dar și sa cream
noi oportunitați de dezvoltare a carierei pentru colegii noștri”, spune Dan Dascalu, Partenerul coordonator al
practicii de litigii din cadrul D&B David și Baias.
„Îi felicit pe Amelia și Mihail pentru realizarea lor profesionala excepționala și sunt încântat sa colaboram pentru
le oferi clienților soluții integrate, multidisciplinare, adaptate nevoilor lor atât în materie fiscala, cât și juridica,
având în vedere relația noastra îndelungata cu D&B David Baias, societatea de avocatura afiliata PwC în România
și parte din rețeaua internaționala PwC Legal”, a spus Daniel Anghel, Partener PwC România, Liderul serviciilor
de consultanța fiscala și juridica.
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