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Reff & Asociații | Deloitte Legal, confirmata din nou de EMEA Legal 500 între
liderii societaților de avocați în noua arii de practica
Reff & Asociații | Deloitte Legal a fost desemnata din nou drept unul dintre liderii societaților de avocați de catre
publicația independenta internaționala Legal 500 în noua arii de practica: imobiliare și construcții,
financiar-bancar, drept comercial și fuziuni și achiziții, dreptul muncii, fiscalitate, litigii, concurența, PPP și
achiziții, tehnologie, media și telecomunicații. Clasamentul evalueaza societațile de avocați din peste 150 de
jurisdicții pe baza opiniilor a 300.000 de reprezentanți ai departamentelor juridice ale companiilor, a
informațiilor din formularele de înscriere trimise de firmele de avocați și a interviurilor cu clienți și profesioniști
în domeniu.
Echipa Reff & Asociații | Deloitte Legal specializata în domeniul imobiliar și al construcțiilor a fost confirmata
ca facând parte din categoria celor de top (Tier 1) pentru al cincilea an consecutiv. Echipa, apreciata de clienți
drept „foarte profesionista”, ofera clienților locali și internaționali servicii complete și este extrem de activa atât în
tranzacții, cât și în proiecte de dezvoltare. Liderul practicii, Irina Dimitriu, Partener, descrisa de clienți ca fiind „
un avocat de prima clasa care poseda excelente abilitați tehnice și de negociere”, este inclusa și anul acesta în topul
Legal 500 al celor mai buni avocați în domeniu („Leading Individual”). Simona Iacob și Larisa Popoviciu,
Senior Managing Associates, se afla, de asemenea, printre avocații recunoscuți individual de catre clasament.
Echipa specializata în domeniul financiar-bancar este recunoscuta pentru „foarte buna cunoaștere a industriei și
a pieței (atât în România, cât și la nivelul UE) și pentru experiența sa în finanțari, tranzacții cu portofolii de credite,
fuziuni și achiziții în sectorul financiar, aspecte legate de reglementare, fintech și servicii de plata. Andrei
Burz-Pînzaru, Partener și liderul practicii, este considerat un „profesionist excelent, capabil sa ofere soluții chiar
și în cele mai complicate spețe”, iar Andreea Șerban, Senior Managing Associate, este recomandata drept
”Rising Star” în domeniu.
Practica de drept comercial și fuziuni și achiziții ofera o „experiența excelenta” clienților, care apreciaza „etica
de care da dovada atunci când interacționeaza cu clienții, dar și cu celelalte parți”, precum și impactul pozitiv
general asupra tuturor proiectelor de drept comercial și de fuziuni și achiziții în care este implicata. Echipa este
recomandata ca fiind foarte experimentata în asistența acordata companiilor și fondurilor de capital privat și pentru
implicarea în tranzacții majore din domeniile transport, producție, retail și IT. De asemenea, avocații din aceasta
practica ofera asistența în proiecte majore și complexe de reorganizare de grup și de guvernanța corporativa, iar
clienții apreciaza beneficiile abordarii multidisciplinare, care confera Reff & Asociații | Deloitte Legal
caracteristici unice în rândul furnizorilor de servicii juridice pe aceasta piața. Georgiana Singurel, Partener și
liderul echipei, este recomandata pentru serviciile personalizate pe care le asigura, iar Diana Fejer, Senior
Managing Associate, este descrisa drept unul dintre avocații cheie în acest domeniu.
Echipa Reff & Asociații | Deloitte Legal specializata în dreptul muncii este recunoscuta de Legal 500 pentru
capacitatea de a oferi asistența valoroasa în chestiuni care țin de acest domeniu atât la nivel național, cât și
transfrontalier, pentru spiritul de inițiativa și nivelul ridicat de cunoștințe. Practica este experimentata și în
negocieri colective cu sindicate, proceduri de concediere, strategii care țin de forța de munca și integrari și
reorganizari în urma unor tranzacții. Florentina Munteanu, Partener și liderul practicii, este recunoscuta pentru
experiența sa vasta, iar Gabriela Ilie, Senior Managing Associate, este recomandata drept ”Rising Star” și unul
dintre avocații cheie specializați în acest sector în România.
Echipa specializata în controverse și dispute fiscale, care a fost recent implicata în cazuri importante pentru unii
dintre liderii de piața în energie și servicii financiare, este descrisa drept o „practica puternica” și este recomandata
pentru proiectele sale internaționale, care beneficiaza de apartenența la rețeaua Deloitte, pentru experiența în
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domeniul taxelor directe și indirecte, precum și în domeniul prețurilor de transfer, în taxe vamale, de mediu și de
tip claw-back. Liderul practicii este Mihnea Galgoțiu-Sararu, Partener. Bogdan Marculeț, Senior Managing
Associate, este recunoscut pentru „vasta sa experiența” și recomandat drept „Rising Star” și unul dintre avocații
cheie în domeniu, iar Laura Epure (Spiridon), Senior Associate, este printre avocații recunoscuți individual de
catre clasament.
Reputația în creștere a practicii Reff & Asociații | Deloitte Legal de soluționare a disputelor (litigii) comerciale
și administrative este recunoscuta prin avansarea acesteia în categoria de nivel 3 (Tier 3). Echipa este descrisa ca
fiind o practica „mare și experimentata”, recunoscuta pentru abordarea sa multidisciplinara, bazata pe „colaborarea
strânsa cu alte departamente din firma sau din Deloitte”. Clienții remarca, de asemenea, capacitatea echipei de a
gestiona o gama larga de tipuri de litigii, inclusiv arbitraj internațional și procese administrative, precum și dispute
în materie de concurența și acțiuni comerciale mai ample, cum ar fi litigiile corporative și privind acționarii.
Mihnea Galgoțiu-Sararu, Partener și liderul practicii, este apreciat de clienți pentru concentrarea pe strategia de
ansamblu și obiectivele lor comerciale și pentru experiența sa vasta, iar Alina Stan și Ana Galgoțiu-Sararu,
Managing Associates, sunt menționate printre avocații recunoscuți individual de catre clasament pentru
contribuția lor, care a adus la rezultate foarte bune în cazuri cu miza mare.
Echipa specializata în domeniul legislației la nivelul UE și al concurenței reprezinta clienți din industrii puternic
reglementate, cum ar fi cea farmaceutica și a serviciilor financiare, și este apreciata pentru „atitudinea sa extrem de
profesionista și colaborarea excelenta” și pentru succesele notabile din ultimul an. Echipa ofera, de asemenea,
asistența cu privire la decizii strategice, inclusiv proceduri de notificare a concentrarilor economice aferente
tranzacțiilor de tip fuziuni și achiziții, implementarea unor programe de conformare interna sau structurarea
acordurilor de distribuție și comercializare. Florentina Munteanu, Partener și liderul practicii, are aproape 20 de
ani de experiența în domeniu, iar Andrea Grigoraș, Senior Managing Associate, este recomandata drept unul
dintre avocații cheie în domeniu.
În domeniul parteneriatelor public-private (PPP) și al achizițiilor publice, firma are experiența vasta în
proiecte publice și proceduri de achiziții publice și colaboreaza atât cu jucatori tradiționali din sectorul privat,
respectiv societați de construcții, cât și cu instituții financiare internaționale, cum ar fi Banca Mondiala, și cu
organizații non-profit, precum Asociația Daruiește Viața. Practica Reff & Asociații | Deloitte Legal este implicata
constant în proiecte-cheie din domeniile sanatate, petrol și gaze și utilitați. Georgiana Singurel, Partener, conduce
echipa.
Practica specializata în tehnologie, media și telecomunicații (TMT) este descrisa de clienți ca fiind „foarte
talentata, dedicata și concentrata pe gasirea celor mai bune soluții” și este recunoscuta pentru implicarea sa în
proiecte de digitalizare din domeniul serviciilor financiare, inclusiv pentru consultanța privind aspectele legate de
reglementare și asistența în domenii precum comerț electronic, conformare și confidențialitatea datelor. Clienții
apreciaza în mod deosebit oferta inovatoare de servicii juridice în domeniul TMT, diversificata prin afilierea la
rețeaua Deloitte, precum și cunoștințele juridice, abordarea profesionista, comunicarea continua și sprijinul oferit.
Georgiana Singurel, Partener, conduce aceasta echipa, care ofera consultanța companiilor mari din domeniile
retail, telecomunicații și energie, iar Silvia Axinescu, Senior Managing Associate, este printre avocații
recunoscuți individual de catre clasament pentru „spiritul de inițiativa și modul în care interacționeaza și
comunica clienților aspectele juridice esențiale pentru proiect”.

page 2 / 2

