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TSAA Attorneys at Law coopteaza doi avocati si isi consolideaza divizia de
consultanta

Avocatii Andrei - Cosmin Balus si Dan Stefan Ghilan s-au alaturat firmei TSAA Attorneys at Law intarind
astfel practicile de Banking & Project Financing si Corporate, domenii aflate in crestere in ultimul an. . .
Cei doi avocati, care au intrat in echipa TSAA la inceputul lunii august, au o expertiza solida in domeniul dreptului
afacerilor, fiind implicati in proiecte complexe ale unor institutii de credit si investitori straini pe piata romaneasca.
Ei au fost implicati, de-a lungul timpului, in finantari de proiecte, achizitii publice, parteneriate public-private,
dezvoltari imobiliare si energie.
Intre anii 2007-2011, Andrei - Cosmin Balus (foto stanga) a facut parte din echipa CMS Cameron McKenna
Romania, ulterior alaturandu-se Reff & Asociatii, firma de avocatura corespondenta Deloitte Romania. El s-a
specializat în drept bancar si are o vasta experienta în proiecte de finantare. Aria sa de expertiza acopera toate
aspectele legale implicate de pregatirea si negocierea documentelor de finantare, în special a contractelor de
împrumut si structurarea pachetelor de garantii aferente. Andrei a asistat un numar semnificativ de companii
internationale si institutii financiare de top în restructurarea împrumuturilor existente, acordarea de finantari si
refinantari în diverse domenii.
Dan Stefan Ghilan (foto dreapta) si-a inceput formarea profesionala inca din perioada studiilor universitare, intre
anii 2007-2009 activand ca paralegal in echipa Clifford Chance Badea. In ultimii ani el a acordat consultanta
clientilor in diverse tranzacții, în special în domeniile achizitiilor corporative și publice. De asemenea, a
reprezentat clienții în fața instanțelor judecatorești în litigii legate de dreptul muncii, imobiliare, precum și in litigii
corporative.
“O data cu alaturarea celor doi avocati echipei noastre, clientii vor beneficia de un plus insemnat in calitatea
serviciilor juridice oferite de TSAA. In egala masura, experienta profesionala pe care acestia au acumulat-o in
numeroase si complexe proiecte de finantari, PPP si achizitii publice va contribui la consolidarea acestor practici
in cadrul TSAA”, a declarat Silviu Stratulat, Managing Partener TSAA Attorneys at Law.
TSAA Attorneys at Law a fost infiintata in septembrie, anul trecut, cand Doru Traila, avocatul coordonator al „
Doru Traila & Asociații SCA”, împreuna cu Silviu Stratulat, avocatul coordonator al „Stratulat & Albulescu SCA
” și avocatul Adriana Almașan, titular al „Adriana Almașan CIA” și prodecan al Facultații de Drept, Universitatea
din București, au pus bazele DORU TRAILĂ, SILVIU STRATULAT, ADRIANA ALMĂȘAN, ANDREI
ALBULESCU, ATTORNEYS AT LAW (TSAA).
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La inceputul acestui an, TSAA Attorneys at Law a devenit firma corespondenta a Magnusson Law, casa locala de
avocati fiind introdusa deja in materialele de prezentare a firmei sudeze, care are in acest moment 16 birouri in 12
tari.
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