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Aproape 50 de cursanți au încheiat programul de training accelerat Lawsome,
dezvoltat de Reff & Asociații

Prima ediție a programului de training Lawsome dezvoltat de Reff & Asociații - Deloitte Legal, dedicat
tinerilor aspiranți la o cariera în avocatura de business, a reunit 48 de participanți pe parcursul a doua luni.
Începând din luna ianuarie a acestui an, participanții, studenți în anii III și IV de facultate, au fost implicați
în zece ateliere susținute de 30 de traineri din rândul avocaților firmei.
Atelierele au fost dedicate diverselor subiecte juridice precum negocierile de tip M&A din dreptul imobiliar, drept
bancar și piețe de capital, tehnici de investigare și intervievare dintr-o cauza penala, proprietatea intelectuala și
protecția datelor, dreptul muncii, litigii, parteneriatul public-privat, fiscalitate și recrutare.
”M-am bucurat sa vad interesul și entuziasmul participanților de la prima ediție a programului de training
Lawsome. Este o dovada ca generația actuala își dorește sa dobândeasca experiența practica prin conectarea la
mediul de business și sa înțeleaga cât mai complet cele mai importante și complexe provocari ale unei cariere în
avocatura”, a spus Georgiana Singurel, Partener Reff & Asociații.
Bianca Stoica, studenta în anul IV la Facultatea de Drept a Universitații din București, a spus: ”Workshop-ul
despre protecția datelor a pus accentul pe abilitațile noastre de a recepta și prelucra nevoile clientului, de a înțelege
ca o negociere nu înseamna neaparat un conflict de interese și ca domenii care nu par foarte interesante la prima
vedere sunt, de fapt, extrem de incitante”.
La rândul sau, Flavia Petcu, studenta în anul IV la aceeași facultate, a spus: ”Cred ca white collar crime este aria
de practica care îmbina cel mai bine cunoștințele de drept cu partea sociala, de cunoaștere a tipologiilor umane, dar
și de interacțiune cu persoane diferite, în situații extrem de variate. Mi se pare interesant tot ceea ce fac avocații
din acest domeniu și mi-au lasat impresia ca ceea ce vedem prin filme se poate întâmpla și la noi”.
Programul de training accelerat Lawsome, dedicat tinerilor Millenials, este conceput pentru studenții Facultații de
Drept din anii III și IV, care își doresc sa urmeze o cariera în domeniul avocaturii de afaceri. Programul s-a
desfașurat în perioada 27 februarie – 30 martie 2017, iar cei 48 de participanți au fost selectați din rândul a peste
120 de studenți înscriși.
Lawsome este un program concentrat de training, care consta în workshop-uri interactive și spețe reale, expunerea
la mai multe arii de practica, o zi de job shadowing, sesiuni individuale de networking, întâlniri informale cu
membrii echipei Reff și Asociații și o sesiune de coaching cu specialiști HR. Studenții au avut ocazia sa-și puna la
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punct nu doar cunoștințe tehnice, ci și alte abilitați necesare muncii de avocat, precum lucrul în echipa. O parte
dintre participanți au fost recrutați pentru un internship remunerat pe durata verii.
Reff și Asociații susține formarea tinerilor profesioniști, investind în dezvoltarea cunoștințelor lor tehnice și
practice, astfel încât aceștia sa se familiarizeze cu mediul de business și cu situațiile reale întâmpinate de avocații
din diverse arii de practica. Pentru mai multe informații privind programul, va rugam accesați:
https://www.facebook.com/LawsomebyReffandAssociates/
Reff & Asociații este societatea de avocați membra a Baroului București, cu o echipa care în prezent numara 66
de avocați, recunoscuta pe plan local și internațional, fiind cotata între societațile de avocați de top, în domenii
vizând tranzacții imobiliare, drept bancar, piețe de capital și fuziuni și achiziții. Reff & Asociații este membra a
rețelei internaționale de avocați Deloitte Legal, care numara 1.700 de avocați în 74 de țari.
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