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Promovari în echipa Simion & Baciu | Ana-Maria Coruga și Cristiana Prodescu au
fost promovate pe poziția de Managing Associate

Începând cu data de 1 ianuarie 2022 Ana-Maria Coruga și Cristiana Prodescu au fost promovate pe poziția
de Managing Associate în cadrul Simion & Baciu.
Ana-Maria Coruga a facut parte din echipa Simion & Baciu înca de la înființare, în anul 2019. Din poziția de
Senior Associate, Ana-Maria a fost înca de la început o parte esențiala a proiectului Simion & Baciu, și a contribuit
semnificativ la startul activitații firmei de avocatura. Un membru extrem de important al echipei, Ana-Maria a avut
o contribuție majora la dezvoltarea practicilor de protecția consumatorilor & publicitate, protecția datelor cu
caracter personal și life sciences, fiind recunoscuta drept un avocat reputat și un specialist de marca în aceste
domenii.
Cristiana Prodescu s-a alaturat echipei Simion & Baciu în anul 2021 și a fost, înca de la începutul colaborarii, un
membru important al departamentului de litigii a Simion & Baciu, având o contribuție esențiala la dezvoltarea
practicii noastre de litigii. Un avocat complex, care îmbina impecabil activitatea de asistența și reprezentare a
clienților în fața instanțelor de judecata sau a forurilor arbitrale cu consultanța acordata clienților în faza
pre-litigioasa, Cristiana este apreciata de clienți pentru cunoștințele tehnice dar și pentru înțelegerea profunda a
aspectelor cu privire la care serviciile sale juridice sunt necesare.
Cu o evoluție profesionala accelerata, capacitate de a coordona proiecte complexe și o aplecare deosebita spre a
înțelege industriile în care activeaza clienții pe care îi asista, atât Ana-Maria cât și Cristiana sunt membri de baza ai
echipei Simion & Baciu, iar promovarea lor pe poziția de Managing Associate este pasul firesc într-o cariera
juridica ce se arata deja foarte promițatoare.
În urma promovarii Anei-Maria Coruga și a Cristianei Prodescu, echipa Simion & Baciu este formata din trei
parteneri, trei Managing Associate, șapte Associates, un avocat Of Counsel, susținuți de un un departament
administrativ format dintr-un Admin & IT Director, un Operations Director și un Office Assistant.
Despre Ana-Maria Coruga: Ana-Maria activeaza ca avocat în cadrul Baroului București începând cu anul 2015,
acumulând o experiența vasta în domeniile ce se circumscriu expertizei sale, precum protecția consumatorilor și
publicitate, proprietate intelectuala, drept medical și farmaceutic, protecția datelor cu caracter personal.
Anterior înființarii Simion & Baciu, Ana-Maria a fost un membru cheie al practicii de proprietate intelectuala,
protecția consumatorilor & pharma în cadrul uneia dintre cele mai importante firme de avocatura din România,
practica coordonata la acel moment de partenerii fondatori ai Simion & Baciu.
Ana-Maria acorda clienților sai servicii de asistența juridica atât prin raportare la aspecte de drept comercial și
contractual, cât și fața de aspecte supuse unui grad ridicat de reglementare, portofoliul de clienți subsumând astfel

page 1 / 2

www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2022-01-11 12:39:45

operatori reprezentativi în sectoarele de retail, FMCG, industria auto, piața produselor din tutun și a produselor
conexe.
Ana-Maria se implica în mod activ și constant în activitatea desfașurata în cadrul grupurilor de lucru constituite la
nivelul asociațiilor în care Simion&Baciu este membru.
Despre Cristiana Prodescu: Cristiana este avocat din luna Decembrie a anului 2013, acumulând experiența în
sfera litigiilor înca de la momentul intrarii în profesie. Înainte de a se alatura Simion & Baciu, Cristiana a facut
parte din cadrul departamentelor de litigii ale uneia dintre cele mai importante case de avocatura locale, dar și al
unei importante societați de avocatura multinaționale, de origine austriaca, cu birouri în peste 10 țari din Europa.
Cristiana ofera asistența clienților într-un spectru larg de probleme care implica atât consultanța (cu accent pe
consultanța precontencioasa și înțelegeri extrajudiciare), cât și reprezentare în dispute contencioase (reprezentarea
clienților în fața instanțelor, inclusiv a curților de arbitraj și a altor organisme jurisdicționale).
Portofoliul acumulat cuprinde asistența și reprezentarea unor mari companii internaționale și naționale în variate
categorii de litigii (cu precadere litigii comerciale, de proprietate intelectuala, de munca, din sfera protecției
consumatorilor și cea a achizițiilor publice) și în proceduri arbitrale. Deopotriva, a fost implicata activ în
desfașurarea de activitați de due diligence în domeniul managementului riscului și al conformitații diverselor
activitați ale companiilor cu reglementarile în vigoare, precum și în mai multe proceduri de executare silita și
proiecte de insolvența/ restructurare.
În materia dreptului muncii, Cristiana acorda asistența clienților în legatura cu aspectele litigioase, dar și cu
privire la o gama larga de aspecte de consultanța legate de personalul angajat, începând cu redactarea contractelor
individuale de munca și ale regulamentelor interne, pâna la acordarea sprijinului în activitatea de zi cu zi în sfera
problemelor de dreptului muncii.
Cristiana este avocat recomandat de catre Legal 500 în anul 2021: „un avocat remarcabil și inteligent care se
bucura de succes atunci când acorda asistența juridica în probleme complexe în cadrul jurisdicției din România”.
Despre Simion & Baciu: Simion & Baciu este o societate de avocatura înființața la jumatatea anului 2019 de
Cosmina Maria Simion și Ana-Maria Baciu.
Simion & Baciu reunește o echipa de 14 avocați și consilieri în proprietate intelectuala, uniți de pasiunea pentru
drept și dorința de a livra cele mai utile rezultate pentru clienți.
Serviciile firmei acopera o gama larga de practici printre care: proprietate intelectuala, jocuri de noroc, protecția
consumatorului și publicitate, tehnologie și media, protecția datelor, drept corporatist și M&A, life sciences, litigii
etc.
Având o experiența de peste 20 de ani, echipa Simion & Baciu ofera o perspectiva noua și eficienta, orientata spre
nevoile de business ale clienților și succesul acestora. Membrii echipei Simion & Baciu sunt recunoscuți la nivel
mondial de ghiduri de specialitate (Chambers and Partners, Legal 500, Managing Intellectual Property, WTR
1000).
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