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Firma de avocatura CMS România își muta birourile în cladirea One Tower. Horea
Popescu, Managing Partner: Noul sediu se aliniaza viziunii “future facing” a firmei
și sprijina cultura noastra organizaționala bazata pe colaborare

Începând cu 11 aprilie 2022, firma internaționala de avocatura CMS își va muta sediul în cladirea de
birouri clasa A One Tower, parte a dezvoltarii multifuncționale One Floreasca City, unul dintre cele mai
mari proiecte de regenerare urbana din zona centrala a Bucureștiului.
Horea Popescu, Managing Partner al CMS România a declarat: „Aceasta mutare reprezinta o schimbare
importanta pentru echipa CMS. Prioritatea noastra a fost alegerea unei locații premium, într-o zona centrala a
Bucureștiului, care sa raspunda celor mai înalte standarde de design și servicii, cladirea One Tower fiind
recunoscuta pentru atenția acordata aspectelor de sustenabilitate și wellbeing. Noul sediu al CMS în România se
aliniaza viziunii “future facing” a firmei și sprijina cultura noastra organizaționala bazata pe colaborare.Urmare a
implementarii unui concept de design modern, noul sediul nu este doar un spațiu de lucru funcțional, ci și un hub
pentru dezvoltarea relațiilor dintre membrii echipei și clienții noștri.” . . .
Într-un interviu acordat recent publicației noastre, coordonatorul biroului local al firmei internaționale de avocați
ne-a declarat ca CMS se relocheaza într-un nou sediu state-of-the-art care raspunde mai multor exigențe și se
aliniaza cu valorile CMS și filosofia firmei la nivel internațional.
”Atuurile noului sediu ne fac sa credem ca va fi spațiul ideal pentru echipa noastra de avocați și consultanți fiscali,
atât din punct de vedere funcțional, cât și al confortului acestora. Este un spațiu foarte agil, în care oamenii vor
putea lucra mai mult împreuna, vor putea interacționa mai ușor, vor putea sa colaboreze mai bine, nu doar în
cadrul aceluiași grup, ci și cu celelalte grupuri de practica. Vom avea spații mari dedicate colaborarii, va fi un nou
vibe care vine odata cu reîntinerirea echipei. Este o alta etapa, naturala, în evoluția biroului CMS în România”, a
precizat Horea Popescu în interviul acordat BizLawyer.
Citește și
→ INTERVIU | Horea Popescu, coordonatorul CMS România, dupa primul an de mandat: „Daca 2020 a
însemnat consolidare, anul acesta a venit cu o creștere a activitații noastre, înregistrata în aproape toate
domeniile de practica. În unele arii vorbim despre un avans considerabil, nemaiatins pâna acum”
One Tower este prima cladire de birouri din România care a obținut certificarea LEED v4 Platinum Building
Design and Construction, cel mai înalt nivel prevazut de aceasta certificare. Aceasta este completata de certificarea
WELL Health-Safety, prin care se asigura premizele ca ocupanții birourilor sa aiba condiții superioare în ceea ce
privește sanatatea și siguranța la locul de munca.
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Amprenta ecologica a One Tower este conforma cu obiectivele de sustenabilitate ale CMS. Firma de avocatura va
ocupa un etaj și jumatate din cladire, pe o perioada de închiriere de șapte ani. Totodata, designul sediului CMS din
România a fost conceput cu o mare atenție la detalii pentru crearea unui mediu de lucru primitor și confortabil
pentru angajați, oferind spații moderne, luminoase, precum și terase generoase cu vedere spectaculoasa asupra
zonei. Biroul CMS din One Tower integreaza cele mai noi tehnologii, cum ar fi sisteme performante de încalzire și
ventilație, oferind un spațiu modern și de colaborare între avocații și clienții firmei.
CMS este prezenta în România din 1999 și a ocupat spațiul de birouri precedent timp de 15 ani. Firma are în
prezent aproximativ 100 de angajați (avocați, consultanți fiscali și personal suport), fiind una dintre cele mai mari
firme de avocatura din țara.
Noua adresa a CMS în București este: One Tower, Calea Floreasca 165, etajele 12-14, Sector 1, 014459
București, România.

Înființata în anul 1999, CMS este o organizație integrata, multi-jurisdicționala, de firme de avocatura, care ofera
servicii complete de consultanța juridica și fiscala. Cu peste 70 de birouri în peste 40 de țari din întreaga lume și
peste 5.000 de avocați, CMS deține o expertiza îndelungata atât în domeniul consultanței în jurisdicțiile sale
locale, cât și internaționale. Având în portofoliu mari companii multinaționale, cât și companii cu capital mediu și
start-up-uri, CMS ofera rigoarea tehnica, asistența juridica strategica și parteneriat pe termen lung pentru a menține
fiecare client în poziția de lider al domeniului în care acesta activeaza.
Firmele membre CMS ofera o gama larga de expertiza în 19 domenii de practica și sectoare de activitate, precum
drept societar/fuziuni și achiziții, energie & schimbare climatica, fonduri, sanatate și științe medicale, tehnologie,
media, telecomunicații (TMT), taxe, sectorul financiar-bancar, comercial, concurența & EU, litigii, dreptul muncii
& pensii, proprietate intelectuala, drept imobiliar și construcții.
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