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Valentin Mircea reintra în avocatura ca Senior Partener la Mircea și Asociații. Radu
Tufescu se alatura echipei

Valentin Mircea, cel care a fost pâna în luna octombrie 2013 Vice-Președinte al Consiliului Concurenței și
care este unul dintre cei mai proeminenți specialiști români în domeniul concurenței, revine în avocatura, ca
Senior Partener la firma Mircea și Asociații, dupa aproape 5 ani de succes petrecuți la autoritatea de
concurența.
Dl.Valentin Mircea este un avocat cu o experiența de peste 15 ani (din 1996) în domeniul dreptului afacerilor. Pe
lânga dreptul concurenței, Dl.Mircea deține o expertiza considerabila în domeniul telecomunicațiilor și media, al
dreptului energiei și al reglementarilor din domeniile retail și farmaceutic. Dl. Valentin Mircea a finalizat recent la
Universitatea București o teza de doctorat în domeniul dreptului concurenței. Pe perioada mandatului sau în
conducerea autoritații de concurența Dl. Valentin Mircea a fost unul dintre principali autori și coordonatorul
grupului de specialiști care a realizat ampla modificare din 2010-2011 a legislației de concurența – Legea
concurenței și normele secundare de aplicare a acesteia. În afara de studiile Universitații București domnul Mircea
a absolvit și cursurile Universitații Sorbona (Pantheon-Assas).
Citeste si
Valentin Mircea: Îmi place competiția. Cel mai greu nu va fi sa ajungem în vârf, ci sa ne menținem acolo
(VIDEO)
Exclusiv BizLawyer: Valentin Mircea, ex-vicepresedintele Consiliului Concurentei, reintra in business.
Servicii specializate, parteneriate cu firme din Vest, proiect nou in consultanta economica
Echipei de concurența a Mircea și Asociații i se alatura, tot din ianuarie 2014 și Dl. avocat Radu Tufescu, în
calitate de Asociat Senior. Dl. Tufescu a fost între august 2008 și decembrie 2013 Senior Associate în cadrul
departamentului de dreptul concurenței al firmei de avocatura Nestor Nestor Kingston Petersen. În aceasta poziție,
Dl. Radu Tufescu a asistat clienți din domeniile energiei, telecomunicațiilor, bancar, farmaceutic, media, IT etc în
cadrul unor investigații ale Consiliului Concurenței și a acordat consultanța în materie de concurența și ajutor de
stat. În perioada mai 2005-august 2008 Dl.Radu Tufescu a fost inspector de concurența principal în cadrul
Consiliului Concurenței. Dl.Tufescu a absolvit, printre altele, cursurile postuniversitare ale King’s College din
Londra în materie de drept european al concurenței (2008-2009) și de teorii economice aplicabile în domeniul
concurenței (2010-2011).
Domnul Valentin Mircea și domnul Radu Tufescu vor forma în cadrul Mircea și Asociații una dintre cele mai bune
echipe de specialiști în domeniul concurenței din România, cu experiența vasta și aptitudini analitice de top în
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acest domeniu extrem de tehnic. Echipa Mircea și Asociații urmeaza sa se consolideze în perioada urmatoare prin
cooptarea și a altor specialiști – juriști și economiști - în domeniul concurenței și în domeniile telecom,
farmaceutic, energie și retail.
Conform celor declarate de Dl. Valentin Mircea: ”Specialiștii de la Mircea și Asociații vor furnizaservicii
inovatoare, care nu sunt oferite înca de nici o alta firma de avocatura din România și care vor îmbina abordarea și
expertiza în domeniul juridic cu expertiza în domeniul analizei economice și expertiza tehnica în domeniile
abordate. Mircea și Asociații este o firma de avocatura de ”generația urmatoare – nextgeeration”, adica o firma
care creeaza soluții personalizate pentru fiecare client și care realizeaza o integrare deplina în activitatea acestora.
Vom lucra cu un numar restrâns de clienți, astfel încât sa ne putem dedica tot timpul și energia gasirii de soluții
care nu doar sa protejeze afacerea clientului de probleme dar sa o faca și mai eficienta și mai puternica pe piața.
Știu ca mulți se întreaba cine sunt sau cine vor fi acești clienți: contrar curentului general noi nu vom comunica
niciodata în mod public numele clienților noștri sau tranzacțiile în care îi asistam. Ne place sa fim atipici: sa
muncim bine și sa vorbim puțin”.
Mircea și Asociații este o firma de avocatura înființata în 2003 care ofera servicii specializate în domeniul
dreptului afacerilor. Printre clienții firmei se afla mari companii internaționale și românești, lideri în industriile în
care acționeaza.
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