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Cum sa-ți împlinești visul de a practica avocatura în propria firma, înființata în
afara granițelor | Rețeta succesului, în varianta Florentinei Marin, fondatoarea
Marin & Pasalodos, din Barcelona. ‘Planul nostru este sa ne dezvoltam și sa
deschidem cabinete în alte orașe din Spania, România și în alte țari’, spune avocata

Din primul moment în care a vazut Barcelona, Florentina Marin și-a dorit sa-și construiasca o cariera în
acest oraș de care s-a îndragostit.Avea doar 22 de ani atunci când o excursie în Spania avea sa-i schimbe
viața.Visul sau s-a împlinit odata cu acceptarea sa într-un program de master în Drept Internațional,
organizat de Universitatea din Barcelona. A obținut singura bursa care era disponibila.
Florentina este absolventa a Facultații de Drept din cadrul Universitații „Nicolae Titulescu”. Imediat dupa
finalizarea licenței, ea a fost admisa în barou cu punctaj maxim, iar în 2005, a fost acceptata în Institutul Național
pentru Pregatirea și Perfecționarea Avocaților din România.
„M-am înscris, între timp, la Masterul de Drept Penal al aceleași universitați din București, pe care l-am terminat
în 2006, devenind astfel avocat definitiv al Baroului din București, cu expertiza în Drept penal. Am început sa
lucrez ca avocat junior în România, însa visul meu era de a ajunge sa traiesc și sa profesez în Barcelona. În 2007,
mi-am continuat studiile printr-un Master în Drept Internațional al Universitații din Barcelona, dupa ce am obținut
singura bursa care era disponibila pentru acest program. Am avut posibilitatea de a lucra în cabinete de avocatura
din Spania, fiind implicata în reputata organizație de audit și servicii juridice BDO Barcelona, iar dupa finalizarea
masterului, am intrat în echipa Casei de avocatura Miguel Alemany I Verdaguer. Aici mi-am însușit în totalitate
legislația spaniola și am omologat titlul de avocat pe care l-am obținut în România”, a povestit avocatul, într-un
interviu acordat BizLawyer.
Când a decis sa studieze la Barcelona nu cunoștea limba spaniola, dar șansa sa a fost aceea ca programul de master
pentru care a optat era mixt, atât în limba spaniola cât și în limba engleza. „La momentul respectiv nu luasem nici
macar un curs de limba spaniola, însa pentru a-mi asigura unica bursa ce era oferita programului, mi-am cumparat
Codul Penal, Codul Civil, dicționar de româna- spaniola, am început sa învaț, iar spre surprinderea mea, am primit
mai apoi vestea ca am fost acceptata și ca voi începe cursurile în data de 1 octombrie 2007. Dupa finalizarea
masterului, experiența acumulata alaturi de echipa Miguel Alemany a definitivat procesul meu de activare
profesionala în Spania”, își amintește Florentina.
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Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

Are propriul cabinet de avocatura în Spania
În 2012, a devenit avocat spaniol, fiind membra a Illustrious College of Lawyers din Barcelona.
Doi ani mai târziu, în 2014, a înființat, împreuna cu Tomas Pasalodos Gilbert, asociatul sau, un cabinet de
avocatura care ofera servicii în domenii ca: drept penal, drept civil, dreptul muncii, dreptul familiei, drept
administrativ, drept comercial și dreptul internațional privat.
„Aceasta perioada de formare profesionala a pavat direcția carierei și a reușitelor mele. Am fost unul dintre primii
avocați români în Spania, ceea ce mi-a permis sa câștig recunoaștere și încredere din partea românilor. În cei opt
ani ai activitații cabinetului nostru, am venit în ajutorul multor români ce aveau probleme legale în Spania sau
cetațeni români, rezidenți în Spania care aveau nevoie de asistența juridica în România, colaborând cu foștii mei
colegi din București și Galați”, precizeaza avocatul.
Drumul sau catre cariera pe care o are astazi a fost unul care a implicat multa munca, dar și fructificarea
oportunitaților care i s-au oferit.
Astfel, pe durata ultimelor șase luni ale programului de master, a avut șansa de a face practica juridica în cabinetul
de avocatura Miguel Alemany. „Acest lucru m-a ajutat foarte mult sa îmi perfecționez cunoștințele legate de
legislația și limba spaniola. Apoi, împreuna cu partenerul meu Tomas, alaturi de care am lucrat la cabinetul
menționat anterior, am înfiintat un cabinet de avocatura. Deci, în prezent, lucrez în cadrul cabinetului meu de
avocatura situat in Barcelona, Spania”, povestește Florentina Marin.
Avocatul mai spune ca specializarile în drept penal și drept internațional, prin cele doua mastere terminate, îi ofera
o poziție de expertiza în reprezentanța cazurilor penale și a celor de drept internațional privat.
„Cu toate acestea, ma ocup și de un numar mare de cazuri de drept civil și dreptul familiei. Firma noastra, Marin
& Pasalodos, a fost creata tocmai pentru a veni în ajutorul românilor cu probleme juridice în Spania, însa printre
clienții noștri se numara și mulți spanioli sau cetațeni ai altor țari”, mai spune Florentina Marin.

Servicii juridice în trei limbi
De altfel, firma de avocatura este una în care mai multe naționalitați și-au dat mâna. „Echipa legala a firmei Marin
& Pasalodos consta în partenerul meu, Tomas Pasalodos Gibert, de naționalitate spaniola, eu, de naționalitate
româna, colega noastra Yud Janier, de naționalitate columbiana și doamna avocat Nadia Godoy Torres, de
naționalitate cubaneza. Tomas este specializat în cazurile ce implica dreptul muncii, dreptul administrativ și
dreptul comercial. Eu, așa cum am precizat anterior, am expertiza în dreptul penal, dreptul internațional privat, dar
și în cel al familiei (civil). Cu toate acestea, datorita numarului mare de clienți români pe care îi avem, de multe ori
încerc sa caut soluții și pe alte teme ce nu intra strict în specializarea mea. Astfel, munca noastra este de cele mai
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multe ori mediata între doua limbi, româna și spaniola”, comenteaza avocatul.
Firma Marin & Pasalodos colaboreaza cu cabinete de avocatura din România pentru a da soluții cetațenilor
români, rezidenți în Spania, care au o problema juridica în România. „Luând în considerare Directiva Europeana
care menționeaza ca daca ești membru al unui barou dintr-o țara europeana, poți pleda într-o alta țara europeana a
carei legislație si limba îți sunt pe deplin cunoscute, legatura dintre mine și România este ireversibila. Deci, da, în
continuare colaborez cu foștii mei colegi din România”, argumenteaza Florentina.
Avocatul este de parere ca piața de profil de la noi din țara s-a dezvoltat foarte mult din momentul în care a plecat
în Spania, dar mai exista potențial de dezvoltare. „În același timp cred ca se observa o discrepanța în piața și
anume existența unor proiecte ori foarte mari, ori foarte mici, linia de mijloc fiind aproape inexistenta. În ceea ce
privește onorariile avocaților din România, cred ca s-au aliniat, în marea lor majoritate, cu piețele internaționale”,
completeaza Florentina.
În ceea ce privește avocatura din Spania, profesionistul nuanțeaza faptul ca exista firme mari și serioase care au în
componența lor avocați de prestigiu și rezultate extraordinare, precum și colegi care nu sunt extrem de serioși sau
riguroși în exercitarea profesiei. „Dar aceste lucruri se întampla peste tot în lume și în orice profesie, nu doar în
avocatura. În general, avocații cu care am colaborat sau pe care i-am întâlnit în diferitele dosare lucrate mi-au lasat
o impresie foarte buna”, susține românca.
Unul dintre aspectele foarte apreciate la Marin & Pasalodos este competența de a oferi servicii juridice în trei
limbi: româna, spaniola și engleza. „Astfel, ne mișcam dincolo de barierele lingvistice impuse de contextul,
abilitațile sau specificul cazului unui client pentru a obține cel mai satisfacator rezultat. Așadar, unul dintre visurile
cele mai mari, pe care le am cu privire la activitatea noastra profesionala din cadrul firmei Marin & Pasalodos,
este sa transcendem nu doar barierele lingvistice, ci și cele geografice și sa fim recunoscuți la un nivel
internațional. Deci, planul nostru este sa ne dezvoltam și sa deschidem și alte cabinete de avocatura Marin &
Pasalodos în alte orașe din Spania, inclusiv în România și în alte țari”, arata Florentina Marin.

Opiniile unor profesioniști care ocupa poziții de top în
departamentele juridice ale unor companii
importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmarește temele dezvoltate de avocați sau membri
ai
comunitații In-houseLegal și propune
subiecte.

Avocatul de origine româna mai spune ca, la începutul carierei sale în Spania, participa activ în proiecte destinate
promovarii culturii și obiceiurilor românilor, a limbii și tradițiilor noastre. „Dupa ce am devenit mama, însa, timpul
meu a fost și mai solicitat, drept urmare acum fac mai puțin voluntariat. Recunosc importanța implicarii sociale în
societate prin abilitațile pe care le-am dobândit, motiv pentru care în fiecare luna ofer servicii juridice pro-bono
unei persoane cu posibilitați economice limitate”, menționeaza Florentina.
Referitor la cauze spectaculoase si aproape imposibil de câștigat în care s-a implicat, avocatul indica un dosar în
care, dupa cinci ani de procese prin instanțele din Spania, a reușit sa întregeasca o familie, reunind doua surori
gemene care au fost desparțite de la vârsta de opt luni, una locuind în Spania cu tatal și cealalta în România cu
mama.
„Deși consider România ca fiind „acasa”, la fel cum, în egala masura privesc Spania, nu ma pot pronunța cu
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privire la locul în care ma vad traind în viitor. Este foarte greu de spus deoarece mi-am întemeiat familia aici, fetița
mea s-a nascut aici deci, deocamdata ramânem în Spania. Daca circmstanțele se vor schimba și decid sa continui
cariera profesionala în Romania sau în alta țara, mi-aș dori sa activez într-un context ce îmi permite sa excelez, la
fel cum am facut în cadrul firmei Marin & Pasalodos”, conchide Florentina Marin.

Intra pe LadyLawyer.ro și afla mai multe despre activitatea,

preocuparile și proiectele doamnelor avocat din cele mai importante

firme de pe

piața locala

page 4 / 4

