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Promovare la Voicu & Filipescu: Simona Merdariu devine Partener în cadrul firmei
de avocatura

Simona Merdariu face parte din echipa Voicu & Filipescu din anul 2006, formându-se profesional în cadrul
Firmei, unde a parcurs în cei peste 15 ani de activitate toate palierele profesionale.
Ca absolventa de studii juridice (Facultatea de Drept) și economice (Facultatea de Relații Economice
Internaționale), Simona a dobândit o dubla specializare ce îi permite sa asigure o abordare complexa a problemelor
de afaceri ale clienților, companii internaționale și locale care activeaza în România. Ea este specializata în drept
financiar-bancar și asigurari, piața de capital, fuziuni și achizitii, drept comercial și societar, achiziții publice și
soluționarea disputelor comerciale și administrative reprezentând cu succes clienți pe toate palierele instanțelor de
judecata și în fața organismelor de reglementare.
În ultimii ani, Simona a fost implicata pe poziții de avocat senior coordonator în asistența curenta acordata unor
importante companii din România din domeniul financiar-bancar și asigurari sau în proiecte de anvergura precum
achiziții și fuziuni, finanțari, proiecte complexe, restructurarea activitatilor și a produselor, lansarea de noi produse
sau linii de afaceri, aplicarea unor licente specifice sau procedura de passporting a acestora din alte state membre
UE, chestiuni de reglementare și a reprezentat interesele clienților în fața instanțelor de judecata și a organismelor
de reglementare.
“Simona a crescut alaturi de noi în ani bogați și frumoși dovedind loialitate și depașindu-și valoarea personala cu
fiecare client, cu fiecare chestiune profesionala ori umana traita în firma noastra. Recunoasterea ei ca partener al
nostru este o trecere lina, indubitabila care se bazeaza pe bucuria de a lucra împreuna cu ea”, a declarat Daniel
Voicu, partener fondator în cadrul firmei.
„Trecerea la acest nou nivel profesional ma va motiva în plus sa ma dedic activitaților de consiliere și reprezentare
a clienților. Acest pas reprezinta dovada continua a suportului profesional și moral al întregii echipe și a stimei și
încrederii din partea clienților, colaboratorilor, partenerilor. Valori, virtuți, principii de etica, responsabilitate
sociala corporativa și expertiza complexa le-am aprofundat împreuna, și, acestea înglobeaza premisele staruinței în
a contribui la construirea, dezvoltarea, consolidarea temeinica, în fața provocarilor neîncetate din domeniul
reglementar vs. mediul de afaceri vs. practica (interpretarea) instanțelor de judecata”, a declarat Simona Merdariu
.

Cu un istoric de peste 20 de ani, Voicu & Filipescu este una dintre societațile importante de avocatura din
România în domeniul consultanței de afaceri, acoperind o gama larga de arii de activitate (https://www.vf.ro/). Sub
brandul Voicu & Filipescu activeaza în prezent firma de avocatura, societatea specializata în consultanța fiscala și
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contabila, Voicu & Filipescu Tax Advisers SRL și societatea profesionala de practicieni în insolvența, V.F.
Insolvența SPRL, care împreuna acorda soluții integrate clienților grupului, companii multinaționale și locale.
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