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LadyLawyer.ro | Doamnele avocat dețin o pondere importanta în cadrul D&B
David și Baias. Portretele unor avocate de succes și lunga lista a proiectelor
coordonate

Avocatura de business nu mai este de foarte mult timp o profesie în care „barbații sunt la putere”, numarul
doamnelor care au cariere stralucite în acest domeniu fiind impresionant. D&B David si Baias este una
dintre firmele de pe piața în care reprezentantele sexului frumos dețin o pondere de 75%. Mai mult,
structura de conducere a casei de avocatura este formata în proporție de 60% din doamne avocat-partener,
recunoscute în branșa ca fiind lideri în ariile lor de expertiza.
Implicate în toate proiectele derulate de D&B David si Baias, proiecte care implica achiziții, vânzari și
reorganizari din diverse industrii, concurența, ajutor de stat, achiziții publice ori litigii complexe, ele fac echipe
foarte puternice cu domnii avocați din firma reușind sa vina cu soluții remarcabile în mandatele care le sunt
încredințate.”Indiferent de aria de expertiza, activitatea doamnelor avocat din D&B David și Baias a fost
întotdeauna la înalțime”, puncteaza reprezentanții casei de avocatura.
Manuela Guia: Succesul se definește diferit pentru fiecare dintre noi
Manuela Guia este unul dintre cei mai straluciți avocați de concurența din România. Ea s-a alaturat echipei D&B
David și Baias în anul 2003. Combinând cunoștințe de drept național și comunitar și având o vasta experiența,
Manuela coordoneaza o echipa dinamica și creativa de specialiști în concurența, achiziții publice, proprietate
intelectuala, dreptul contractelor, restructurare fiscala multi-jurisdicționala și tranzacții. Echipa coordonata de
Manuela reprezinta unele dintre cele mai importante companii multinaționale și locale din sectorul privat de IT și
telecomunicații, retail, farmaceutic, energie și din sectorul public.
“Cred ca succesul se definește diferit pentru fiecare dintre noi și mai cred ca inclusiv pentru aceeași persoana
definiția poate sa varieze în funcție de etapa specifica din cariera pe care o traverseaza fiecare. Pentru mine, azi,
succesul înseamna încrederea pe care fiecare client mi-o acorda și, mai ales, bucuria pe care o resimt de fiecare
data când știu ca acel client traiește cu convingerea ca a facut alegerea potrivita atunci când a decis sa îmi
încredințeze rezolvarea unor probleme extrem de relevante pentru el”, susține Manuela Guia.
Datorita rezultatelor obținute în dosarele pe care le-a instrumentat, Manuela este recomandata de principalele
publicații juridice internaționale ca expert în materie de concurența, fiind recunoscuta pentru experiența sa
semnificativa în toate aspectele complexe ale domeniului.
Manuela a acordat asistența clienților în cursul investigațiilor, inspecțiilor și notificarilor privind fuziunile, a
condus negocieri pentru angajamente, a reprezentat clienți în fața Consiliului Concurenței pentru toate tipurile de
proceduri, inclusiv în timpul audierilor Plenului. De asemenea, a acordat asistența în materie de litigii, precum și
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consultanța privind conformitatea (de ex. prin simularea de inspecții inopinate, redactarea de manuale de bune
practici, formare, evaluari ale riscurilor, elaborarea de mecanisme și strategii de aliniere la cerințele legale în
lumina particularitaților afacerii, modele de restructurare a afacerilor, evaluari individuale etc.).
Printre proiectele notabile pe care le-a finalizat trebuie nominalizat dosarul în care a coordonat echipa care a
obținut cu succes ajutorul de stat de la Ministerul Finanțelor pentru o investiție de peste 100 de milioane euro. În
plus, ea a asistat companii din diverse industrii la pregatirea dosarelor de solicitare a finanțarii din fonduri
naționale și europene, contribuind și la elaborarea documentelor de conformitate privind ajutoarele de stat.
Manuela a publicat articole de specialitate și a organizat numeroase prezentari, seminarii și cursuri de formare,
participând de asemenea la elaborarea legilor și reglementarilor în materie de concurența, ajutoare de stat, achiziții
publice, aviație, mass-media etc.
Manuela este recomandata ca avocat de banda 1 în Concurența / Practici anticoncurențiale de catre ghidul
Chambers and Partners, Ediția 2018.
“Propun sa nu ne îmbolnavim de suferințele vestice. În România, nici acum și nici în trecutul apropiat, nu am
simțit vreo dominație masculina în lumea avocaturii și nici nu am suferit vreo discriminare. Femeile, ca și barbații,
se remarca în aceasta profesie prin coloana morala, profunzime în analiza, pasiune și evident „prezența scenica””,
arata Manuela Guia.

Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

Anda Rojanschi: Majoritatea partenerilor din firmele de avocatura sunt femei
Anda Rojanschi nu crede ca, în România zilelor noastre, avocatura este o profesie dominata de barbați. De altfel,
statisticile arata ca majoritatea partenerilor din firmele de avocatura sunt femei.
Licențiata în Drept la Universitatea București, Anda este membra a Baroului București din 1996 și s-a alaturat
echipei D&B David si Baias în anul 2002.
Anda este Partener în materie de societați comerciale, fuziuni și achiziții. Coordoneaza practica de consultanța în
materie de societați comerciale și tranzacții. Anda este parte a conducerii echipei integrate de Tranzactii
PwC/D&B și coordoneaza, de asemenea, echipa fiscala și cea juridica a PwC și D&B.
Anda acorda consultanța clienților cu privire la structurarea tranzacțiilor complexe, supravegheaza analizele
juridice și asista clienții pe durata negocierilor. Anda a coordonat un numar semnificativ de proiecte de achiziții,
vânzari și restructurari din diverse sectoare de activitate. Expertiza sa include dreptul comercial, dreptul muncii si
dreptul mediului.
Anda este recunoscuta și recomandata de Chambers & Partners, Best Lawyers, IFLR 1000, Legal 500 ca avocat
fruntas în domeniul Comercial Fuziuni si Achizitii.
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În plus, Anda este co-lector la cursurile Fuziuni si Achizitii de la Facultatea de Drept din cardul Universitații
Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. Este vorbitor la evenimente de specialitate și publica articole axate pe subiecte
legate de fuziuni și achiziții.
În 2018, Anda a fost recunoscuta ca avocat de banda 3 în drept Comercial, Fuziuni & Achiziții de catre Chambers
& Partners.
“Avocatura este o profesie vocaționala. Poți face performanța daca îți place ceea ce faci și faci lucrurile cu
pasiune. Eu masor prin urmare succesul în avocatura prin raportare la mulțumirea pe care o am atunci când
clientul meu încheie o tranzacție de succes și prin faptul ca lucrez cu placere în proiectele în care sunt implicata.
Chiar dupa mai mult de 20 de ani de profesie, fiecare negociere este provocatoare și gasesc multe teme foarte
interesante care merita studiate”, nuanțeaza Anda Rojanschi.

Intra pe www.in-houselegal.ro pentru
a vedea opiniile unor profesioniști care ocupa poziții de top în
companii importante, urmarește temele dezvoltate de avocați sau membri
ai comunitații in-house și
propune subiecte. Suntem alaturi de tine!

Ana-Maria Iordache: Profesia de avocat este astazi una dintre cele mai solicitante
Liga femeilor de succes din cadrul D&B David și Baias o include și pe Ana-Maria Iordache. Ea este absolventa
a Facultații de Drept, Universitatea A.I. Cuza Iași și deține o diploma de master în Drept European, obținuta în
cadrul aceleiași universitați. Ana-Maria s-a alaturat echipei D&B în anul 2009 și a devenit Partener în anul 2018.
Ana-Maria are o experiența de peste 10 ani în domeniul litigiilor fiscale și administrative, reprezentând cu succes
numeroși clienți atât în fața autoritaților și instanțelor de judecata din România, cât și în procedurile derulate in
fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Ana-Maria a acumulat o vasta expertiza în numeroase cazuri complexe în care a oferit servicii juridice unui numar
mare de clienți, companii naționale și internaționale, din diferite industrii precum petrol și gaze, construcții,
automotive, farmaceutic, telecomunicații și retail.
Sfera sa de practica include o gama variata de litigii din domeniul dreptului fiscal, dreptului administrativ,
dreptului concurenței, protecția datelor cu caracter personal, precum și litigii generate de procedura executarii
silite. Într-una dintre cauzele de referința în care Ana-Maria a fost implicata, a reprezentat cu succes în fața
instanțelor naționale de judecata unul dintre cei mai importanți jucatori pe piața de energie din România într-o
serie de litigii fiscale, în urma carora au fost anulate mai multe decizii de impunere și acte de executare silita,
procedurile derulându-se pe parcursul a patru ani de litigii.
“Este greu de gasit un barometru pentru masurarea succesului însa daca ar fi sa ma raportez la un astfel de
barometru cred ca pentru mine cel mai elocvent este feedback-ul clienților și al colegilor cu care lucrez. Senzația
de bucurie și împlinire pe care o are întreaga echipa la finalul fiecarui dosar câștigat și mulțumirea clientului pe
care îl reprezentam este cu siguranța treapta cea mai înalta a succesului”, precizeaza Ana-Maria Iordache.
Partenerul D&B David și Baias susține despre profesia de avocat ca este astazi una dintre cele mai solicitante
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întrucât necesita nu numai cunoștințe tehnice dar și multa perseverența, determinare și mai ales puterea de a
îmbina strategia juridica cu pragmatismul comercial. “Acestea sunt calitațile pe care ma bazez și pe care încerc sa
le perfecționez cu fiecare ocazie. Avocatura de business nu mai este demult o profesie dominata de barbați. Cred
ca femeile sunt cel puțin la același nivel sau poate chiar pe alocuri surclaseaza colegii avocați și asta pentru ca de
regula doamnele sunt mult mai ambițioase și au acea intuiție care le ajuta sa nu scape niciun detaliu, iar în
avocatura atenția la detalii este esențiala”, explica avocatul.
Ana-Maria a reprezentat cele mai importante companii din domeniul telecomunicațiilor, farmaceutic, petrol și
gaze în litigii de dreptul concurenței, obținând anularea sau reducerea semnificativa a amenzilor aplicate de
autoritatea de concurența. Totodata, Ana-Maria a reprezentat patru clienți importanți pe parcursul procedurilor
complexe derulate în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în dosare complexe de fiscalitate.
Ana-Maria este în mod constant lector la numeroase conferințe pe teme de fiscalitate și un contribuitor important
la discuțiile privind modificarile legislative în materia procedurii fiscale și a reglementarilor de mediu, fiind
recomandata ca expert în aceste domenii de prestigioasa publicație de specialitate Legal 500.

„Cea mai buna decizie legata de profesie am luat-o atunci când am rasfoit pentru prima data un raport de
investigație redactat de catre Consiliul Concurenței și am decis pe loc ca aceasta este calea profesionala pe care îmi
voi concentra eforturile. Și ar mai fi mii de alte decizii, luate zi de zi, care împreuna au contribuit la continua mea
fascinație pentru aceasta profesie fara de care nu ma pot imagina.”
Manuela Guia, Partener D&B David si Baias
“Sunt trei decizii pe care le-am luat și care, din fericire, au fost foarte bune: când am ales facultatea de drept am
facut-o pentru ca am simțit ca este un domeniu care ma atrage și care mi se potrivește; am ales avocatura la
terminarea facultații într-o perioada în care avocatura de afaceri era înca la început în România; m-am specializat
în materia fuziunilor și achizițiilor, o arie de expertiza care îmi ofera în fiecare zi ocazia sa interacționez cu oameni
extraordinari: clienții mei și colegii din celelalte firme de avocatura.”
Anda Rojanschi, Partener D&B David si Baias
“Fara îndoiala alegerea de a activa în domeniul litigiilor fiscale a fost cea mai inspirata alegere din cariera.
Avocatura de litigii a fost dintotdeauna prima opțiune pentru mine iar oportunitatea de a ma specializa în litigii
fiscale a desavârșit aceasta alegere întrucât este un domeniu de nișa, extrem de provocator dar și antrenant în
același timp, lasându-mi libertatea de a „naviga” atât prin legislație naționala cât și europeana și de a experimenta
soluții dintre cele mai diverse și inovative, care pâna acum s-au dovedit a fi de succes, ceea ce îmi da încrederea de
a continua.”
Ana Maria Iordache, Partener D&B David si Baias

Generațiile noi vin puternic din spate
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D&B David si Baias este una dintre firmele de avocatura care a promovat întotdeauna tinerele talente. În rândul
avocaților care activeaza în firma se remarca foarte multe reprezentante ale sexului frumos care au îmbrațișat
aceasta profesie și care promit cariere de succes.

Adina Oprea (foto) este absolventa a Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Titu Maiorescu si membra a
Baroului Bucuresti din anul 2014. De asemenea, detine o diploma de master în dreptul afacerilor si un certificat de
absolvire a cursului „Bazele antreprenoriatului”, livrat de Institutul de Antreprenoriat din cadrul Universitatii de
Ştiinte Aplicate din Frankfurt si desfașurat la Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti.
Adina face parte din echipa de Corporate M&A a D&B David si Baias din ianuarie 2014.

Anca Alexandrescu (foto) este absolventa a Facultații de Drept din cadrul Universitații din București și este
membra a Baroului București din 2009. În noiembrie 2017 s-a alaturat echipei de Corporate M&A din cadrul D&B
David și Baias.
Anca este specializata în real estate și a câștigat experiența în tranzacții imobiliare. A acordat asistența atât unor
dezvoltatori locali, cât și internaționali, implicați în proiecte imobiliare și proiecte de infrastructura în România.
Anca a fost implicata în tranzacții de achiziție de paduri, terenuri agricole, parcuri solare și eoliene.
Romana Hiritiu (foto) este absolventa a Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Babes-Bolyai din
Cluj-Napoca, membra a Baroului Cluj din 2013 si a Baroului Bucuresti din 2015.
Romana face parte din echipa de Corporate M&A a D&B David si Baias din mai 2015.
Anterior colaborarii cu D&B David si Baias, Romana si-a desfasurat activitatea într-o firma de avocatura
româneasca, unde a acumulat experienta în domeniul dreptului civil si comercial si a efectuat un stagiu de practica
în cadrul Bancii Europene de Investitii din Luxemburg.

Intra pe LadyLawyer.ro și afla mai multe despre activitatea, preocuparile și proiectele doamnelor avocat din cele mai importante firme de pe piața locala.
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