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CMS o promoveaza pe Cristina Popescu partener în cadrul biroului din București.
Horea Popescu, Managing Partner CMS România: Aceasta promovare, venita
într-un context internațional complicat, este o dovada în plus a faptului ca CMS
continua sa investeasca în oamenii sai pe termen lung

CMS România anunța promovarea Cristinei Popescu în poziția de Partener începând cu data de 1 mai
2022.Coordonatoare a grupului de practica privind dreptul asigurarilor pentru Europa Centrala și de Est
în cadrul CMS, Cristina Popescu devine cel de-al optulea partener local al firmei.
Cristina are o experiența de peste 15 ani în proiecte extrem de complexe în domeniul asigurarilor, achizițiilor
publice și dreptului muncii, fiind specializata în consiliere juridica pe aspecte de reglementare, conformitate și
drept comercial.De asemenea, practica ei include domenii precum protecția datelor, proprietate intelectuala și
dreptul concurenței.
Horea Popescu, Managing Partner al biroului CMS din București, a declarat: „O felicit pe Cristina pentru noul ei
rol și îi urez bun venit în rândul partenerilor CMS. Cristina este un avocat excepțional, foarte apreciat și cu un
angajament ferm de a oferi clienților servicii juridice la cele mai înalte standarde. Aceasta promovare, venita
într-un context internațional complicat, este o dovada în plus a faptului ca CMS continua sa investeasca în
oamenii sai pe termen lung, crede în puterea echipei și în capacitatea acesteia de a depași chiar și cele mai
dificile circumstanțe.” . . .
De-a lungul carierei, Cristina Popescu s-a concentrat pe o multitudine de domenii juridice, inclusiv dreptul
asigurarilor și reasigurarilor, în special asistând asiguratorii, reasiguratorii și brokerii cu privire la provocarile
generate de reglementarile și mediul de afaceri din România, de la probleme complexe de reglementare, pâna la
mediere și dispute privind daune, precum și în tranzacții corporative și comerciale, inclusiv transferuri de
portofolii de asigurari.
De asemenea, a asistat clienții cu privire la contracte atribuite de autoritați guvernamentale sau de achiziții publice,
atât în ceea ce privește consultanța juridica comerciala, cât și reprezentarea acestora în litigii, cu un accent special
pe industrii precum construcții, tehnologie, software și telecomunicații, industria farmaceutica și alte bunuri și
servicii legate de industria medicala.
În ceea ce privește activitatea ei în domeniul dreptului muncii, Cristina a fost implicata în negocieri ale
contractelor colective de munca, proceduri individuale sau colective de concediere și negocieri pentru soluționarea
disputelor în legatura cu încetarea raporturilor de munca, drepturile angajaților ca urmare a unui transfer de
întreprinderi, convenții de neconcurența și confidențialitate, pachete de beneficii etc.
„Este o onoare sa ma alatur parteneriatului CMS și am încredere ca vom continua sa sprijinim clienții CMS în
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vederea identificarii soluțiilor optime pentru a traversa și aceste vremuri incerte. Am privilegiul de a lucra cu o
echipa de colegi extraordinari și de a fi implicata în unele dintre cele mai complexe proiecte, atât la nivelul pieței
locale, cât și regionale. Împreuna suntem o echipa dedicata, angajata în a oferi partenerilor noștri rigoarea
tehnica și consultanța juridica strategica necesare pentru a conferi fiecarui client un avantaj concurențial esențial
pe piețele unde acesta activeaza”, a spus Cristina Popescu.
CMS a promovat recent 60 de noi parteneri, reprezentând cea mai mare runda de promovare globala a companiei.
Numirile acopera 33 de orașe din Europa, Orientul Mijlociu, America Latina și Africa. Femeile reprezinta 43% din
promovarile la nivel global.
Aceste promovari vin ca urmare a unui an de succes pentru CMS și subliniaza angajamentul firmei de a investi în
oamenii sai. CMS a implementat o serie de masuri de pionierat pentru a sprijini progresul și incluziunea membrilor
sai, inclusiv un mediu de lucru hibrid dinamic, programe de mentorat și un sistem digitalizat de alocare a muncii.

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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