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POPESCU & ASOCIAȚII obține o victorie importanta pentru clientul Rotary
Construcții, într-un dosar la Curtea de Arbitraj Internațional. În disputa, un contract
FIDIC complex, cu o valoare de cca 100 mil. lei

POPESCU & ASOCIATII a obtinut o victorie rasunatoare pentru Rotary Constructii, unul din cei mai
importanti jucatori de pe piata constructiilor din Romania, in cadrul unui litigiu arbitral aflat pe rolul
Curtii de Arbitraj International din Romania, intr-un dosar ce a implicat un contract FIDIC complex
incheiat cu Municipiul Bucuresti, in valoare de aproximativ 100 milioane lei.
Obiectul acestui contract a constat in realizarea proiectarii si executiei lucrarilor de drenaj pentru o parte din
lacurile de pe raza Municipiului Bucuresti, ce face parte dintr-un amplu proiect prin care se urmareste reabilitarea
si modernizarea sistemelor de drenaj, colectare si canalizare a Raului Dambovita, anunța platforma
Dispute-Resolution.Center (DRC).
In urma solutiilor propuse de echipa de avocati, Tribunalul Arbitral a constatat culpa Municipiului Bucuresti in
gestionarea relatiei contractuale si indeplinirea in integralitate a obligatiilor de catre clientul POPESCU &
ASOCIATII. Complexitatatea dosarului a derivat din necesitatea armonizarii solutiilor juridice cu aspectele
tehnice care au rezultat in urma expertizelor efectuate in cauza, alaturi de integrarea notiunilor specifice din
contractele FIDIC in legistatia din Romania.
Echipa care a obtinut decizia favorabila clientului a inclus avocati specializati in arbitraj, litigii imobiliare si drept
civil si a fost coordonata in cadrul POPESCU & ASOCIATII de Dana BIVOL, Partner, alaturi de Andreea
MARIN, Senior Associate si Andrei BARAN, Senior Associate, dar si experti consultanti in probleme de natura
tehnica.
„Felicit intreaga echipa pentru succesul obtinut in conditiile in care aceasta victorie reprezinta rezultatul eforturilor
si dedicarii lor in acest proiect pe parcursul a 3 ani. Ne bucura rezultatul favorabil cu atat mai mult cu cat aspectele
juridice dezbatute au presupus nu doar o intelege temeinica a acestora, dar si o integrare a elementelor tehnice in
planul juridic supus analizei instantei arbitrale. Succesul obtinut este totodata salutar si pentru mediul de afaceri,
fiind de natura sa dea incredere suplimentara in avantajele conferite de arbitraj, ca modalitate alternativa de
solutionare a disputelor contractuale importante” a declarat Octavian POPESCU, Partner.
Acesta este al treilea succes obtinut de echipa in ultimele luni, dupa ce POPESCU & ASOCIATII (i) a
suspendat in instanta trei hotarari ale Consiliului Local Mogosoaia pentru clientul sau, Academia Romana, in cel
mai complex dosar de expropriere din epoca moderna, stopand o ampla si controversata procedura de expropriere
demarata la nivelul autoritatii locale inca din anul 2017, dar si (ii) victoria obtinuta pentru Sometra SA, parte din
Mytilineos Holding, intr-un dosar complex prin care s-a inchis unul dintre cele 68 de depozite de deseuri pentru
care Romania a fost sanctionata de Curtea Europeana de Justitie, a carui solutie favorabila reprezinta un precedent
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valoros pentru economia circulara si sectorul managementului deseurilor.
POPESCU & ASOCIATII este societatea de avocatura din prima linie ce pune la dispozitia clientilor premium
servicii integrate de exceptie, atat in Romania cat si peste hotare, in toate ariile de practica relevante si in mod
special, in industriile de interes pentru jucatorii economici activi.
POPESCU & ASOCIAȚII și avocații sai sunt inclusi in elita avocaturii de business din Romania in arii precum
Corporate/Fuziuni si Achiziții, Litigii, Parteneriate Public-Privat si Achizitii Publice, Restructurare si Insolventa,
Taxe si Dreptul Penal al Afacerilor, in baza capabilitatilor extraordinare in sectorul juridic si a aprecierilor
clientilor, recunoașteri acordate de cele mai recente editii ale tuturor directoare juridice de renume precum
Chambers & Partners, IFLR 1000, Benchmark Litigation si Legal 500 EMEA.
Societatea a fost inclusa pe lista scurta a Premiilor Benchmark Litigation pentru Firma de Avocatura a Anului in
Litigii si de catre Europa Property, publicația specializata in sectorul imobiliar comercial din Europa Centrala si de
Sud-Est, la categoria Firma de Avocatura a Anului in Romania in Imobiliare in cadrul SEE Real Estate Awards,
editia a 15-a.
O performanta de neegalat este reprezentata de obtinerea in exclusivitate a titlului Highly Commended Law Firm
in South Eastern Europe la editia 2021 a The Lawyer European Awards. POPESCU & ASOCIATII a devenit
astfel prima firma de avocatura din Romania, cu mai putin de 3 ani de activitate, care reuseste sa obtina aceasta
recunoastere, pozitionarea in clasamentul The Lawyer vizand o categorie regionala, dominata de nume cu
rezonanta in avocatura europeana.
POPESCU & ASOCIAȚII a primit, de asemenea, premiile pentru Cea mai Buna Firma de Avocatura in Litigii
din Romania, Cea mai Buna Firma de Avocatura in Drept Bancar din Romania, Cea mai Buna Firma de Avocatura
in Drept Imobiliar din Romania și a fost recunoscuta printre Cele mai bune Firme de Drept Penal al Afacerilor din
Romania, in baza experientei extraordinare si a recunoasterii venite din partea mediului juridic local, la Gala
Premiilor Avocaturii din Romania.
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pe LadyLawyer.ro și afla mai multe despre activitatea, preocuparile și proiectele doamnelor avocat din cele mai importante firme de pe piața locala
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