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VASS Lawyers, 10 ani de consultanța strategica în domeniul achizițiilor publice.
Iulia Vass, Managing Partner: Forța echipei noastre vine din diversitatea abilitaților
profesionale, dar și din valorile personale comune

VASS Lawyers a devenit in ultimii 10 ani cea mai recunoscuta firma de avocatura de tip boutique din
Romania pentru domeniul achizitii publice, concesiuni si PPP.
In luna noiembrie a acestui an VASS Lawyers a aniversat 10 ani pe piata avocaturii din Romania, o calatorie
marcata de numeroase succese profesionale si rezultate remarcabile, dar si de decizii dificile si lectii invatate. In
ultimii 5 ani, firma de avocatura s-a pozitionat in clasamentul Legal 500 EMEA drept lider pentru domeniul
achizitiilor publice si al parteneriatelor public-private, iar Iulia Vass, Managing Partner al firmei, este „Leading
Individual” in acest domeniu.
Pentru VASS Lawyers, reteta succesului s-a bazat pe prioritati simple, insa ferme si clare: focus pe domeniul
achizitiilor publice si ariile conexe acestuia, un portofoliu international si national de clienti si proiecte,
dezvoltarea profesionala continua a membrilor echipei si identificarea unor solutii eficiente si inovatoare pentru
proiectele derulate. Fiind una dintre primele firme de avocatura din Romania specializate in domeniul achizitiilor
publice, VASS Lawyers a devenit rapid un nume de referinta, asistand o gama variata de investitori privati si
organisme publice pentru derularea proiectelor de achizitii publice si PPP.
Echipa a asistat si reprezentat in special companii private din industrii precum constructii, infrastructura, utilitati,
energie si resurse naturale, protectia mediului, mass-media sau IT. VASS Lawyers a fost alaturi de clientii sai atat
in procesul de participare la procedurile de atribuire, prin intocmirea ofertelor si contestarea procedurilor, cat si in
cel de incheiere, negociere sau executare a contractelor respective. Astfel, in cei 10 ani de experienta, firma a
colaborat indeaproape cu companii de renume din Romania si din piete internationale precum Japonia, Norvegia,
Austria, Marea Britanie, Irlanda, Germania, Olanda, Noua Zeelanda sau Spania.
"Ceea ce ne pasioneaza la domeniul achizitiilor publice este dimensiunea sa europeana si interdisciplinara,
complexitatea proiectelor, precum si oportunitatea de a face diferenta in proiecte cheie pentru strategia nationala
de dezvoltare, precum cele de infrastructura, sanatate sau educatie. Achizitiile publice au fost si raman domeniul
nostru de nisa, motorul nostru principal si aria de practica in care excelam. Pentru a excela insa in acest domeniu,
ne-am rafinat si abilitatile in ariile de practica conexe, precum litigii, contencios administrativ, contracte,
concurenta sau fonduri nerambursabile, dar si in reglementarile din diferite industrii specifice proiectelor de
achizitie publica", a subliniat Iulia Vass, Managing Partner al firmei.
Cei 10 ani de provocari si proiecte complexe au oferit echipei de avocati oportunitati excelente de dezvoltare atat a
aptitudinilor si cunostintelor juridice, cat si a capacitatii de a oferi consultanta strategica si tactica, de a propune
solutii pragmatice si de a obtine rezultate concrete in proiecte de referinta.
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"Ne concentram pe calitate, nu pe cantitate, si prin urmare echipa noastra a fost formata tot timpul din maxim 10
avocati. Forta echipei noastre vine din diversitatea abilitatilor profesionale, dar si din valorile personale comune.
Cu aceste calitati si valori am construit o echipa “care functioneaza ca un ceas elvetian". Investim totodata in
avocati stagiari si studenti pentru a transmite mai departe generatiilor viitoare cunoastere si principii, valori si buna
reputatie, esentiale intr-o societate care pare sa isi fi pierdut aceste puncte de referinta ", a adaugat Iulia Vass.
Primii 10 ani de practica au confirmat faptul ca excelenta, profesionalismul si o echipa talentata de avocati
reprezinta calea sigura spre rezultate remarcabile. Numai anul trecut, valoarea totala a proiectelor pentru care
echipa de avocati a acordat asistenta juridica s-a ridicat la peste 1,5 miliarde de euro. Aceste proiecte s-au
concretizat nu doar o data in incheierea unor valoroase contracte care au contribuit semnificativ la dezvoltarea
business-ului clientilor VASS Lawyers.
Pentru urmatorii 10 ani VASS Lawyers isi propune consolidarea echipei, mentinerea achizitiilor publice ca
principal vector de dezvoltare, asumarea unor noi proiecte cu impact major in societate, dar si extinderea
portofoliului de clienti in baza unor principii comune de afaceri.

VASS Lawyers (www.vasslawyers.eu) este una dintre cele mai dinamice firme de pe piata avocaturii din Romania,
oferind clientilor sai servicii profesioniste si competitive in domeniul achizitiilor publice, concesiunilor si al
parteneriatelor public-private, dar si in ariile conexe acestuia, precum litigii & arbitraj, concurenta, contracte sau
fonduri nerambursabile. Firma ofera totodata clientilor sai asistenta pentru day-to-day business, in domenii precum
societati comerciale, relatii de munca, tranzactii imobiliare, fiscalitate sau imigrare. VASS Lawyers a castigat de-a
lungul timpului aprecierea forumurilor internationale si locale, fiind desemnata ca firma de top in domeniul
achizitiilor publice si parteneriatelor public private de catre Legal 500, Global Law Experts sau AvocatNet.
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