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Cum vede viata romanilor un american stabilit in Bucuresti. De ce crede Bryan
Jardine (Wolf Theiss) ca piata avocaturii de aici e una dintre cele mai performante
si sofisticate din regiune

Bryan Jardine, managing partner in cadrul casei de avocatura Wolf Theiss si Asociatii, a venit in Romania
in 1996. Initial a lucrat ca reprezentant al Asociatiei Avocatilor Americani in Bucuresti. Asa a descoperit
mediul economic din aceasta parte a continentului european si a realizat ca in regiune exista ‘pamant fertil’
pentru dezvoltarea unui business. Acum isi imparte viata intre doua locuri pe care le poate numi acasa: un
sat din zona Dealu Mare si o regiune muntoasa din Carolina de Nord.
Bryan Jardine a decis, in 1998, sa deschida in tara noastra o reprezentanta a unei firme de avocatura de peste
ocean. “Am fost surprins sa regasesc in Romania 'spiritul latin' pe care il intalnisem in timpul unui an de studiu
petrecut la o universitate din America de Sud (Ecuador). Eu stiam ca vin intr-o tara din zona Balcanilor. In ciuda
greutatilor intampinate pana in 1989, oamenii pastreaza o anumita pasiune si caldura. Am fost impresionat si de
“grandoarea vetusta” a cladirilor din Bucuresti, caracteristica pastrata pana astazi, dar care contrasteaza cu
blocurile urate si cladirile industriale edificate in perioada comunista”, explica Bryan Jardine.
Si-a cumparat o proprietate in regiunea Dealu Mare
In anii petrecuti in Romania, avocatul a reusit sa descopere multe dintre fatetele tarii de adoptie. Mai mult, a decis
sa-si aduca familia aici si sa investeasca intr-o proprietate imobiliara.
Ne-a vorbit cu mult drag despre persoanele care ii sunt cel mai aproape: sotia Mimi si fiul de sapte ani Cristian. ”
Avem o casa la tara, foarte cocheta, la aproximativ 110 kilometri de Bucuresti, in regiunea Dealu Mare. Am
cumparat proprietatea in 2004 si in aproape 10 ani am transformat-o intr-o oaza de liniste, cu gradini minunate,
cu un peisaj mirific. Vara mergem acolo la fiecare final de saptamana, iar iarna, in majoritatea weekend-urilor,
cand vremea ne permite”, spune Jardine.
De altfel, avocatul crede cu tarie ca Romania poate reprezenta o destinatie turistica excelenta, fiind bogata in locuri
fascinante. “Traiesc in Romania de destul de mult timp, iar acum cred ca m-am adaptat destul de bine la modul de
viata de aici. Romania este o tara minunata, care merita explorata. In plus, este bine pozitionata, astfel incat de pe
Aeroportul Otopeni din Bucuresti poti ajunge in cateva ore in locuri minunate din alte colturi ale lumii. Chiar
daca imi place Romania, marturisesc ca uneori, in iernile lungi, cu zapezi abundente, mi-a lipsit orasul Los
Angeles, cu plajele sale. Dar am fost acolo destul de des, suficient cat sa recuperez impreuna cu prietenii timpul
petrecut departe de ei”, mai spune avocatul.

A renuntat la o cariera in diplomatie
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Bryan Jardine a ales profesia de avocat pentru ca ii plac provocarile intelectuale. A absolvit sectia de relatii
internationala la Georgetown University, licenta dandu-i posibilitatea de a aspira la o pozitie in corpul diplomatic
al Departamentului de Stat din SUA. Totusi a preferat sa lucreze in sectorul privat. “Actuala profesie este ideala
pentru mine in masura in care imi ofera atat beneficiile unei expuneri internationale, cat si cele ale lucrului in
mediul privat”.
Despre piata avocaturii din Romania, profesionistul american crede ca este una dintre cele mai performante si
sofisticate din regiune. ”Atat firmele fondate de avocati romani, cat si cele internationale care au deschis birouri
aici par sa concureze oferind servicii din ce in ce mai bune. In alte tari in care am lucrat ( Ungaria de exemplu)
exista un fel de diviziune, in sensul ca firmele internationale tind sa asigure domenii complexe de drept, in timp ce
firmele cu fondatori cetateni ai statului respectiv preiau spete de interes local. Cel putin asa stateau lucrurile in
Ungaria in perioada in care am lucrat eu acolo, adica in 2002-2005. In Romania exista multe firme excelente de
avocatura, care pot concura eficient pe orice palier al acestui domeniu cu orice firma internationala sau care
conteaza la nivel regional”, afirma Bryan Jardine.

Sfat pentru romani: uitati de negativism!
Exista insa aici si multe aspecte care ii displac profesionistului american. El nu poate intelege lipsa de respect
pentru mediul inconjurator. “Totusi trebuie sa spun ca lucrurile incep sa se schimbe, iar Bucurestiul se transforma
intr-un oras din ce in ce mai ‘verde’.De asemenea, nu-mi place situatia cainilor fara stapan, dar si aici intervine
schimbarea”.
Avocatul venit in Romania de pe “taramul fagaduintei” se declara surprins de negativismul pe care romanii il
manifesta atunci cand vorbesc despre tara lor. ”Au impresia ca totul este mai bun in alta parte, in SUA de exemplu.
De fapt viata poate fi destul de dificila in SUA: solicitarile la locul de munca sunt destul de mari, iar vacantele, in
general, sunt rare si scurte. Ambii parinti care lucreaza in timpul saptamanii si au putin timp pentru familiile lor
reprezinta cel mai adesea o regula, nu exceptia. Problemele legate de criminalitate, trafic de arme, violenta sunt
mult mai acute decat in Romania. Eu cred ca romanii ar trebui sa fie mandri ca traiesc intr-o tara atat de
frumoasa, in care exista un grad destul de mare de siguranta, cu o mostenire culturala pe deplin integrata acum in
Europa. Traiesc intr-o tara care beneficiaza de importante resurse naturale. Multi romani sunt cinici in legatura
cu viitorul lor, cinismul fiind alimentat de dinamica politica. Dar politica si coruptie exista in toate statele lumii,
inclusiv in SUA. Le spun mai tinerilor mei colegi avocati ca daca nu le place modul in care Romania este condusa
sa ia pozitie si sa actioneze cu responsabilitate pentru propria tara. Decat sa te plangi, mai bine actioneaza! Eu
cred ca daca generatia tanara se implica mai puternic si din ce in ce mai putini tineri vor considera imigratia ca
singura solutie pentru a reusi in viata, aceasta tara va avea un viitor stralucitor. Romanii ar trebui sa fie mandri
de tara lor, sa participe la deciziile care ii privesc, sa ramana in tara, sa munceasca mai bine si mai mult pentru
viitorul lor”, puncteaza Bryan Jardine.
Avocatul este de parere ca a venit timpul ca romanii sa nu se mai concentreze pe aspectele negative ale istoriei lor.
“Evident exista probleme reale care trebuie rezolvate in anii viitori: protectia mediului, imbunatatirea
infrastructurii rutiere, imbunatatirea sistemului educational, crearea pentru tineri a oportunitatilor pentru
dezvoltarea carierei, cresterea calitatii serviciilor medicale, diminuarea coruptiei. Dar spun, din nou, toate tarile
au asemenea probleme. In loc sa se planga, romanii, in special tinerii, au nevoie sa se angajeze intr-o maniera
pozitiva si proactiva pentru a asigura un viitor stralucit acestei tari”, sustine coordonatorul Wolf Theiss si
Asociatii.
“Suntem legati de aceasta tara”
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L-am intrebat pe Bryan Jardine daca se gandeste la posibilitatea de a ramane definitiv in Romania. Avocatul
recunoaste ca nu a luat o decizie in aceasta privinta. “Discut destul de des cu sotia mea despre acest subiect. Cum
am spus avem o proprietate in Romania care ne leaga foarte mult de aceasta tara. Totusi la finalul zilei si eu si
sotia mea suntem cetateni americani, iar fiului meu i-ar placea sa mearga sa studieze la o universitate din Statele
Unite. Mai avem cativa ani pentru a ne decide. In consecinta, in planurile mele pentru pensionare, care se va
intampla cam in 20 de ani, iau in considerare ca vom petrece majoritatea timpului in SUA, dar verile si vacantele
vom veni in Romania. Astfel vom avea mereu o legatura cu aceasta tara”, precizeaza avocatul.
Chiar daca profesia l-a purtat pe un alt continent, America ramane locul in care Bryan Jardine merge de cel putin
trei-patru ori pe an. “Avem o casa mica in muntii din Carolina de Nord, statul in care a crescut sotia mea Mimi.
Regiunea este foarte frumoasa, seamana cu cea carpatica din Romania. Zona vecina cu noi este chiar denumita
‘Transilvania’ si este zona despre care vorbeste povestea din filmul Cold Mountain (film pentru care s-au turnat
cateva cadre si in Romania, in Brasov). Astfel, cand mergem in America, aici ne stabilim. Asta dupa ce am stat
cativa ani in Connecticut, Washington DC si California. Acum consider Carolina de Nord, locul meu ‘de acasa’
din America”, povesteste avocatul.
Faptul ca astazi are doua locuri pe care le poate numi acasa: unul in SUA si altul in Romania a facut ca rudele de
peste ocean sa vina foarte des in tara noastra. “Parintii mei au venit aici de patru ori din 2000. Cel mai recent, vara
trecuta, cand au stat o luna. De asemenea, mama sotiei a fost o data, iar tatal ei de trei ori. Am surori, nepoate si
nepoti care au venit sa ne viziteze in Romania. Toti au petrecut bine aici si au impresii foarte frumoase despre
aceasta tara”, sustine Bryan Jardine.
Tot ceea ce ne-a povestit avocatul american dovedeste faptul ca “taramul fagaduintei” poate fi oriunde. Important
este ca noi sa invatam sa ne facem viata mai frumoasa.
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