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D&B David și Baias se regasește și în acest an în topul Legal 500 EMEA, cu șapte
practici. Concurența și fiscalitatea, pe primul loc
D&B David și Baias, societatea de avocatura corespondenta PwC în România, se regasește și în acest an în
clasamentul anual al caselor de avocatura alcatuit de Legal 500 EMEA, fiindu-i recunoscuta performanța în
șapte practici, dintre care concurența și fiscalitatea se afla pe primul loc (Tier 1).
”Ne onoreaza aceasta recunoaștere și îi felicit pe colegii mei care au fost nominalizați în acest clasament. De
asemenea, mulțumesc întregii echipe pentru contribuția continua la succesul D&B pe piața avocaturii și clienților
pentru încrederea cu care ne învestesc pentru a-i reprezenta în proiecte importante pentru ei”, a declarat Sorin
David, Managing Partner D&B David și Baias.
Astfel, practica de concurența continua clasarea Tier 1, Sorin David, Managing Partner, este nominalizat în
categoria ”Leading Individuals”, iar Lucian Bozian, Managing Associate, a fost inclus la ”Rising Stars”. Clienții
spun despre D&B ca ”sunt, fara îndoiala, liderul pieței - riguroși, cu o înțelegere excelenta atât a perspectivei de
afaceri, cât și a celei juridice”, iar Sorin David ”cu natura sa hotarâta și cu excelentele sale abilitați de comunicare,
este fara îndoiala un expert în domeniu. El abordeaza toate aspectele într-un mod calm și profesionist și
gestioneaza corect toate informațiile.”
Practica de fiscalitate a D&B David și Baias obține o noua clasare Tier 1 în clasamentul realizat de Legal 500
EMEA, iar Dan Dascalu, Partener, a primit o noua nominalizare în categoria ”Leading Individuals”. El este
caracterizat de clienți ca fiind ”unul dintre cei mai buni avocați specializați în litigii fiscale de pe piața, cu o
experiența excelenta, obținuta atât ca practician, cât și ca profesor cu o cariera academica de succes”. Același top o
include pe Ana-Maria Iordache, Partener, în categoria ”Next Generation Partners”.
O recunoaștere importanta a fost obținuta și de practica de litigii - Tier 3, coordonata de asemenea de Dan Dascalu.
Practica de Corporate M&A a D&B David și Baias, coordonata de Anda Rojanschi, Partener, s-a clasat la nivelul
trei (Tier 3) în clasamentul alcatuit de Legal 500 EMEA. Clienții apreciaza proactivitatea și flexibilitatea de care
Anda Rojanschi da dovada, precum și experiența ei în negocieri. Din cadrul aceluiași departament Adina Oprea,
Avocat Senior Coordonator, a fost inclusa în categoria ”Rising Stars.”
Practica de energie a D&B David și Baias a fost clasata TIER 3 de catre publicația Legal 500 EMEA, care
menționeaza experiența vasta în acest domeniu a lui Laurențiu Pachiu, Partener, și a Deliei Pachiu, Avocat Senior.
Practica de real estate a D&B David și Baias, coordonata de Georgiana Balan, Avocat senior coordonator, a
obținut certificarea Tier 4, având o experiența bogata în tranzacțiile imobiliare complexe și structurarea
investițiilor în domeniu. Georgiana Balan este apreciata atât pentru cunoștințele sale, cât și pentru promptitudinea
și maniera foarte placuta în care interacționeaza cu clienții.
Practica de dreptul muncii a D&B David și Baias, coordonata de Dan Dascalu, Partener, s-a clasat la nivelul 3
(Tier 3) printre firmele recunoscute în acest domeniu. Au fost apreciate cunoștințele vaste și experiența în materie
a avocatilor D&B David și Baias, precum și capacitatea de a furniza consultanța juridica practica si eficienta.
Topul Legal 500 EMEA este întocmit pe baza unei analize realizate în cursul ultimului an de activitate, iar în
aceasta ediție ea s-a derulat în 80 de țari și a vizat peste 2.700 de societați de avocatura.
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