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Lucia Stoican, avocatul specializat în Dreptul concurenței care vrea sa aduca
România pe ”radarul” Jones Day. Un exemplu de staruința și o cariera de succes,
cladita peste hotare

Lucia Stoican, avocat în cadrul cunoscutei firme Jones Day, a știut înca de pe bancile Facultații de Drept
din cadrul Universitații de Vest Timișoara cum sa aleaga traseul potrivit pentru dezvoltarea unei cariere
internaționale. Astazi lucreaza la Bruxelles, în sediul european pentru practica de Antitrust și Dreptul
Concurenței a firmei internaționale de avocați, și nu pierde nicio ocazie pentru a promova în lume
adevarata imagine a României. Este unul dintre mulții români care au raspuns afirmativ provocarilor și
care au îndraznit sa încerce drumuri noi.Iar acest tip de atitudine a reprezentat fundația unei cariere de
succes.
În timpul facultații, Lucia Stoican s-a “îndragostit la prima vedere” de Dreptul Uniunii Europene, iar de aici s-a
nascut o adevarata pasiune care avea sa-i creioneze traseul profesional de mai târziu. „Vinovata” pentru aceasta
dragoste se face și Raluca Bercea, profesor în cadrul Facultații de Drept a Universitații de Vest Timișoara, care
le-a împartașit studenților sai pasiunea și cunoștințele ei pentru aceasta ramura de drept. ”A fost una dintre
singurele materii pentru care am învațat cu drag și dedicație în facultate”, își amintește Lucia.
Mereu dornica de noi provocari, Lucia nu a ratat niciunul dintre evenimentele “faine” din facultate, evenimente
care ieșeau din viața obișnuita și monotona a studentului de la drept. “Simțeam ca am nevoie de o provocare în
plus fața de banalul 'note de 10 la toate materiile' la care se aspira în generația noastra. Probabil ca trecutul meu
educațional - absolvirea liceului Nikolaus Lenau (Timișoara) cu predare în limba germana - m-a determinat sa caut
instinctual activitați internaționale. Am participat la simulari ONU la Oxford, Milano, concursuri de procese
simulate: Philip C. Jessup (concurs de procese simulate de drept internațional unde am câștigat premiul de cel mai
bun speaker la nivel național) și procese simulate de drept UE. Țin minte ca la prima simulare ONU am participat
singura, fara vreo delegație din partea universitații și am întâlnit acolo studenți de la facultați prestigioase care erau
foarte bine pregatiți. A fost o experiența foarte interesanta și m-am întors la Timișoara cu dorința de a coopta cât
mai mulți colegi la activitați similare. Am reușit apoi câțiva ani mai târziu sa organizam primul "Model United
Nations" și la Timișoara”, povestește avocatul.
Dând dovada de un curaj ieșit din comun, dar și de o mare încredere în propriile forțe, în anul trei de facultate a
plecat cu o bursa Erasmus în Franța, la Montpellier, fara sa știe limba franceza. “Mi se parea din nou o provocare,
o ieșire din zona de confort. Vorbeam engleza și germana, dar nu franceza. Unii colegii mi-au spus ca e 'cel mai
prost moment' sa plec cu Erasmus, și ca 'probabil îmi voi strica media și nu voi mai termina prima din an' previziune care nu s-a adeverit. Erasmus a fost cea mai faina, educativa, și intensa experiența din viața de studenție
și o recomand tuturor studenților!”, puncteaza Lucia.
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Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

Pregatire la Comisia Europeana și Parlamentul European
Și-a luat licența cu dorința clara de a-și continua studiile în strainatate, iar șansele au fost de partea ei primind
burse la toate facultațile la care a aplicat, din Germania și Belgia.
“Am urmat masteratul de drept UE la Colegiul Europei, din Bruges, Belgia, o facultate privata fondata în 1949 de
catre parinții Uniunii Europene (Salvador de Madariaga, Winston Churchill, Paul-Henri Spaak) care și-au
imaginat colegiul ca un loc de pregatire pentru tineri de elita - viitorii lideri europeni - care vor putea trai și studia
împreuna. A fost probabil experiența cheie din viața mea: intensa, stresanta, educativa, un loc în care îți depașești
fricile și limitele. Masteratul de la College of Europe mi-a deschis ușa spre o cariera în Bruxelles. Am fost
fascinata de mirajul acestui oraș multicultural, cosmopolit, cu oameni liberi în gândire, unde se da ora exacta în
Europa, unde funcționeaza regula meritocrației și nu a nepotismelor. Îmi doream sa aflu totul despre cum
funcționeaza - de aceea am aplicat la un stagiu la Comisia Europeana. Când prima ta experiența profesionala este
un stagiu la Comisie - stacheta este destul de ridicata pentru tot ce urmeaza dupa aceea. Am întâlnit acolo oameni
inteligenți, dedicați, amabili, dornici sa împartașeasca din cunoștințele lor - într-un cuvânt: oameni profesioniști.
Mi-am dorit din suflet sa pot ramâne în Comisie, dar nu aveam experiența necesara”, mai spune Lucia.
Dupa aceasta experiența a urmat un job de un an în Parlamentul european, în cabinetul unui europarlamentar
român. “Parlamentul este seducator pentru orice nou venit: întâlniri la nivel înalt, ambasadori, recepții, lobiști
dornici sa îți afle punctul de vedere, termene limite pentru amendamente, discursurile scrise de tine rostite în plen
și la tv, sentimentul ca ai un rol în a promova o imagine pozitiva a României în UE și ca poți contribui la binele
social. Realitatea dura iese însa la iveala dupa primele luni, am simțit ca nu este un mediu în care ma pot dezvolta
profesional și în care ierarhia prost înțeleasa îți taie aripile”, precizeaza avocatul.

Avocat în biroul Jones Day din Bruxelles. Nicio zi nu seamana cu alta
Finalizarea acestor etape au îndreptat-o catre mediul privat, dorindu-și sa obțina o imagine de ansamblu asupra
ceea ce înseamna așa numitul “euro bubble”- bula europeana în care se învârt avocați, lobiști, politicieni, etc. – și
sa își dea seama unde îi este locul. Astfel ca a promovat examenul de barou în România, s-a înscris în baroul din
Bruxelles și a aplicat la Jones Day - firma de avocatura la care lucreaza în prezent.
Jones Day este una dintre cele mai prestigioase firme de avocatura din lume, fondata în 1893 în Cleveland, Ohio,
este cea mai mare firma de avocatura din SUA, având approximativ 2.500 de avocați pe cinci continente. Este
cotata numarul 1 în U.S. Law Firm Brand Index 2017, numarul 1 pentru M&A de 18 ani la rând, este de asemenea
singura firma din Europa cu distincția "top five" în BTI Client Service A-Team în fiecare an de la crearea listei.
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“Piața

de avocatura din România continua sa fie dominata de firme locale, dar este
atractiva și cred ca se va dezvolta mult în urmatorii zece ani. Încerc sa aduc România pe
radarul 'Jones Day' pe cât de mult posibil și încerc, de asemenea, sa promovez o imagine
pozitiva a României în Bruxelles.”
Lucia Stoican, avocat Jones Day

Biroul din Bruxelles este sediul european pentru practica de Antitrust și Dreptul Concurenței a Jones Day, având
atuul rețele internaționale și impresioneaza prin "capacitatea sa de a combina expertiza de la Washington DC și
Bruxelles în materie transatlantica". Practica de antitrust reprezinta clienți în fața Comisie Europene și a Curții din
Luxembourg în investigații privind carteluri, abuz de poziție dominanta, ajutoare de stat, fuziuni și achiziții, și
numara avocați cotați în toate clasamentele internaționale precum Chambers, Legal 500, etc.
“Practica noastra de dreptul concurenței ofera asistența juridica în tranzactii transfrontaliere (fuziuni, achizitii,
joint ventures), obtinerea autorizarilor operatiunilor de concentrare economica din partea Comisiei Europene,
reprezinta clienții în investigații antitrust desfașurate de Comisia Europeana, și se ocupa, de asemenea cu litigii
privind aspecte de dreptul concurentei la instanța din Luxembourg, fiind reținuta de clienți cum ar fi
Procter&Gamble, SAP, Baker Hughes, General Electric, Wabtec, Suez, ENI, etc. În prezent lucrez la câteva
fuziuni transfrontaliere, la notificarea unei fuziuni la Comisia Europeana și la un cartel. Notificarea unei fuziuni
implica în prima faza o analiza juridica a efectelor anticoncurențiale, definirea pieței de produs și piața geografica,
identificarea suprapunerilor între produsele specifice comercializate de firmele respective, analiza gradului de
concentrare a pieței, evaluarea gradului de risc de a nu obține autorizarea fuziunii din partea Comisiei, etc”,
explica avocatul.
Lucia Stoican spune ca în profesia sa nu exista doua zile identice, în fiecare moment avocatul fiind confruntat cu
întrebari noi din partea clienților sau a Comisei Europene, fiind obligat sa se documenteze sau sa aprofundeze
anumite cunoștințe, în funcție de caz. “Activitațile variaza și constau în planificarea strategiei juridice în dialog cu
partenerii, analize juridice, întâlniri cu clienții, dialog cu echipa de caz a Comisiei, etc. În procesul de notificare al
unei fuziuni, clienții sunt în 'meciuri' cu Comisia Europeana și încearca sa depuna tot efortul necesar, sa furnizeze
toate datele pentru ca fuziunea sa primeasca autorizarea din partea Comisiei, iar rolul avocatului este sa faciliteze
aceasta autorizare. Dar se poate întâmpla sa fii de aceeași parte cu Comisia în unele cazuri în care clientul are
statutul de 'terța parte' și este interesat sa blocheze o anumita fuziune. În astfel de cazuri munca noastra consta în
furnizarea Comisiei a toate informațiile de care are nevoie pentru a bloca o fuziune, sau de la caz la caz, de o
autoriza o fuziune cu angajamente”, adauga expertul Jones Day.
Pâna acum nu a avut clienți români, dar România este una dintre piețele pe care Jones Day dorește sa le
prospecteze în viitor. “Unul din cazurile la care lucrez în prezent ar putea afecta serios concurența pe piața din
România, din pacate nu pot dezvalui despre ce fel de industrie este vorba. Jones Day are proiecte în derulare în
România, dar nu pot da mai multe detalii. Anul acesta am avut placerea de a avea prima interacțiune din cariera
mea cu Consiliul Concurenței din România, cu care mi-a facut placere sa interacționez - este o autoritate de
concurența 'tânara' și foarte activa”, menționeaza avocatul.
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Mereu cu gândul la România
Chiar daca lucreaza în afara țarii, Lucia Stoican este mereu cu gândul la România. Avocatul Jones Day spune ca
în acest moment al carierei sale și-a propus sa dobândeasca un volum cât mai mare de cunoștințe în dreptul
concurenței pentru ca are norocul sa fie înconjurata de adevarați 'titani' în domeniul acesta, începând cu parteneri
care au lucrat în Comisia Europeana - un adevarat atu pentru ca știu cum funcționeaza lucrurile din interior – și
terminând cu parteneri care au lucrat in-house și care au o viziune cu totul diferita - știu ceea ce își dorește
clientul.
“În viitor, îmi doresc din suflet sa am puterea și șansa sa îmi folosesc toate cunoștințele acumulate pentru a ajuta
România sa progreseze, sa iasa din impasul în care se afla, sa prospere... Îmi doresc sa nu mai vad batrânei amarâți
pe strada, și sa ma doara sufletul când îi compar cu batrâneii din Belgia care par mai sanatoși și mai fericiți. Îmi
doresc sa schimb viziunea tuturor ignoranților care m-au întrebat daca avem electricitate în România, sau vin?! - și
sa le explic ca avem cele mai vechi scrieri din lume – tablițele de la Tartaria - ca ne tragem din cei mai 'drepți și
viteji dintre traci'', ca tracii sunt singura civilizație din lume care nu a folosit sclavagismul sub nicio forma a sa, ca
datorita lui Nicolae Paulescu exista insulina, ca Timișoara a fost primul oraș european iluminat electric.. și multe
altele”, declara Lucia.
Revine în țara la fiecare doua-trei luni și chiar se gândește sa se întoarca la un moment dat acasa, dar daca va face
acest pas va opta clar pentru Timișoara, nu pentru București. “Poate Jones Day își va deschide în viitor un birou în
Timișoara - ar fi perfect! Voi încerca cu siguranța sa îmi deschid un birou de avocatura în România în viitor”,
susține avocatul.
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