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Clifford Chance Badea recruteaza doi noi avocați în echipa Corporate M&A și Real
Estate

Lavinia Nucu și Andrei Caloian s-au alaturat echipei Clifford Chance Badea pe poziția Associate, urmând
sa consolideze practica de Corporate M&A și Real Estate coordonata de Nadia Badea, Partener.
Cu o experiența de peste șapte ani în domeniul avocaturii de business, Lavinia Nucu este apreciata și și-a
consolidat profilul profesional prin asistența acordata investitorilor straini în tranzacții imobiliare de amploare, cu
precadere pe nișa terenurilor forestiere și agricole. În calitate de avocat pledant, Lavinia a reprezentat clienți în fata
instanțelor judecatorești în cauze de drept civil, drept comercial, drept administrativ și litigii fiscale. În mod
special, ea a dobândit experiența în litigiile de fond funciar.
De asemenea, Lavinia a acumulat experiența în proiecte de energie din sursa regenerabila, oferind consultanța
juridica în tranzacții implicând proiecte fotovoltaice, de biomasa și eoliene.
Lavinia a absolvit Facultatea de Drept în anul 2004 și are doua mastere în Dreptul Afacerilor, respectiv Dreptul
Muncii. Este membru în Baroul București din luna aprilie 2005.
Andrei Caloian a acumulat patru ani de experiența în avocatura de business, asistând investitori straini pe diverse
proiecte, cu precadere pe piața imobiliara și în industria aviatica. Andrei a fost, de asemenea, implicat în mandate
de dreptul muncii, precum și în doua proiecte de privatizare, alaturi de echipa care a acordat asistența autoritații de
stat.
Andrei a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universitații București în 2010, precum și Academia de Studii
Economice – Facultatea de Contabilitate și Informatica de Gestiune în 2009. Este membru în Baroul București din
mai 2011.
Clifford Chance este prezenta în România din 2006 si opereaza în prezent sub denumirea Clifford Chance
Badea. Biroul din Bucuresti se implica în mod constant în tranzactii complexe de împrumuturi sindicalizate,
finantari, restructurari, emisiuni de eurobonduri si de actiuni pe piete internationale de capital, instrumente
financiare derivate, achizitii de companii de catre investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de
infrastructura si autostrazi, investitii imobiliare, precum si litigii si arbitraje interne si internationale.
Firma ocupa locul întâi în topul caselor de avocatura din România (Tier 1) la sectiunile Banking & Finance si
Capital Markets, în cele mai recente editii Legal500, Chambers Global si IFLR1000. Totodata, casa de avocatura
are o echipa puternica în aria de practica Corporate M&A, fiind poziționata pe palierul al doilea (Tier 2) în
clasamentele internaționale. Ghidul IFLR1000 pozitioneaza casa de avocatura pe primul loc si la sectiunea Project
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Finance si a acordat Clifford Chance Badea premiul Firma de Avocatura a Anului în România doi ani la rând, în
cadrul IFLR Europe Awards 2014, respectiv 2015.
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