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KPMG Legal România își continua dezvoltarea strategica în aria serviciilor de
consultanța în Tehnologie, IP și Protecția datelor. Flavius Florea se alatura firmei în
calitate de Senior Managing Associate
KPMG Legal România își continua dezvoltarea strategica în aria serviciilor de consultanța în Tehnologie,
IP și Protecția datelor, prin cooptarea lui Flavius Florea în calitate de Senior Managing Associate în
practica de Tehnologie, Proprietate intelectuala și Protecția datelor.
Flavius este un avocat entuziast, cu un master în Drept privat, cu experiența atât în domeniul Telecom, Media și
Tehnologie, cât și în chestiuni legate de protecția datelor cu caracter personal. În decursul carierei sale, Flavius a
acordat asistența unei largi categorii de clienți, începând cu start-up-uri promițatoare și continuând cu companii
multinaționale lideri în industriile lor, în legatura în special cu chestiuni comerciale, de protecția datelor și de
proprietate intelectuala.
Flavius are o experiența importanta în oferirea de consultanța juridica în domeniul protecției datelor (GDPR), a
proprietații intelectuale, a aspectelor de drept comercial, publicitate, precum și în legatura cu diverse aspecte
juridice legate de evoluțiile tehnologice recente. Experiența lui Flavius în consultanța este completata de o
experiența importanta în domeniul litigiilor, între litigiile semnificative în care Flavius a fost implicat se numara și
o serie de litigii cu privire la chestiuni de protecția datelor cu caracter personal, care au reprezentat o premiera
pentru peisajul juridic din România. Anterior colaborarii cu KPMG Legal România, Flavius a facut parte din
echipa unei societați de avocatura internaționala.
„Cooptarea lui Flavius face parte din strategia noastra de consolidare a echipei de Tehnologie, Proprietate
intelectuala și Protecția datelor cu caracter personal, care în prezent este formata din avocați cu specializare locala
și internaționala și experiența extrem de valoroasa. Suntem convinși ca echipa noastra de tehnologie este unica în
piața prin calitatea și gradul de specializare ale consultanței oferite, inclusiv in cadrul echipelor mixte în care sunt
implicați specialiști IT din cadrul KPMG ca putem oferi soluții adaptate fiecarui proiect în funcție de nevoile de
afaceri și de specificul industriei ”, a spus Laura Toncescu, Partener KPMG, Head of KPMG Legal.
Cristiana Fernbach, coordonatoarea practicii de Tehnologie, Proprietate intelectuala și Protecția datelor
adauga: „Îi dorim bun venit lui Flavius în echipa noastra și ne bucuram ca ni s-a alaturat. Credem ca experiența
internaționala multidisciplinara a lui Flavius ne va ajuta sa oferim clienților valoare adaugata prin serviciile noastre
și ca, prin faptul ca avem o echipa completa și experimentata, putem acorda consultanța specializata în proiecte cu
un grad ridicat de complexitate.”
KPMG Legal (Toncescu și Asociații SPARL) este o societate de avocați tânara, dinamica și inovativa, oferind
clienților servicii juridice specializate si de înalta calitate și având o poziție unica internaționala, ca membru al
rețelei KPMG Global Legal Services (GLS), compusa din peste 2,700 de avocați în 79 de jurisdicții. Aceasta
apartenența la rețeaua internaționala permite KPMG Legal accesul la resurse vaste de cunoștințe juridice și de
personal, precum și accesul la proiecte multi-jurisdicționale.
În Romania, KPMG Legal se concentreaza în principal pe domeniul serviciilor financiare și Fintech, dreptul
noilor tehnologii, protecția datelor cu caracter personal și securitate cibernetica, drept corporativ, fuziuni &
achiziții, litigii și arbitraje locale și internaționale, restructurare și insolvența, având totodata practici specializate în
domeniul imobiliar și construcții, dreptul muncii, achiziții publice și dreptul concurenței.
Echipa KPMG Legal este formata din 26 de avocați din care 5 parteneri: Laura Toncescu, coordonatorul biroului
din România, Vlad Peligrad – litigii și arbitraje, fuziuni & achiziții, achiziții publice, FIDIC, Nicoleta Mihai –
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insolvența, restructurare și litigii, Sebastian Olteanu – drept bancar și financiar și Cristiana Fernbach – IP, IT
tehnologie si protecția datelor personale.
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