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Cum poți dezvolta o cariera internaționala în avocatura | Studii în Timișoara,
concursuri tip „moot court”, masterat la Londra și un loc în echipa Debevoise &
Plimpton LLP. Rețeta succesului, în varianta Dianei Moise

Diana Moise se pregatește sa-și înceapa stagiatura la firma Debevoise & Plimpton.Pentru a ajunge aici,
tânara a muncit mult, pregatindu-se intens pe toate planurile.Diana a absolvit Facultatea de Drept din
cadrul Universitații de Vest din Timișoara în 2014, iar imediat dupa licența a urmat, în perioada 2014-2015,
cursurile de masterat (LL.M.) din cadrul University College London (UCL).“Apoi, momentul cheie a fost
un internship la biroul din Londra al Debevoise & Plimpton LLP, firma de avocatura la care îmi voi începe
stagiatura în august 2019. Este un salt semnificativ de la perioada de studii la practica. Pentru mine acesta a
fost un pas mare cu atât mai mult cu cât nu am avut experiența de lucru în România, în afara celor câteva
oportunitați de scurta durata din perioada studenției”, explica Diana.
Cu dorința unei cariere internaționale, Diana Moise și-a dezvoltat profilul profesional cu gândul de a acumula cât
mai multa experiența care sa-i ajute în drumul sau în avocatura. “Am colaborat cu profesorul Donald Lewis, care
atunci era Research Fellow la Stanford University, iar acum profesor adjunct la University of San Francisco,
împreuna cu care am publicat un articol în jurnalul Transnational Dispute Management (TDM). Ulterior, am
colaborat cu profesorul Piet Eeckhout, decanul UCL, ca și Research Assistant și ca Editorial Assistant al jurnalului
Europe and the World: a Law Review. Pentru o perioada scurta, am colaborat și cu International Arbitration Case
Law – TDM/OGEMID ca Reporter de jurisprudența”, subliniaza tânara.
Toate aceste etape parcurse au sprijinit-o în demersurile pe care le-a facut pentru a intra ca stagiar în cadrul firmei
Debevoise & Plimpton LLP. “În Marea Britanie, contractele de stagiatura se obțin cu doi ani în avans, perioada în
care viitorii stagiari absolva un curs de echivalare a studiilor în dreptul englez (pentru cei care nu au studiat un
LL.B. acolo) care se numește Graduate Diploma in Law (GDL) și un curs practic, Legal Practice Course (LPC).
Împreuna cu unii dintre viitorii mei colegi-stagiari, am absolvit recent aceste doua cursuri la BPP University și
University of Law. În lumea juridica britanica, și în mod special în domeniul arbitrajului internațional, domeniul în
care eu am cea mai multa experiența, este un pas mare sa treci de la un job temporar la o poziție permanenta. Din
acest motiv, m-am bucurat în mod deosebit de obținerea contractului de stagiatura. Din momentul în care l-am
obținut, în iulie 2017, am cautat sa îmi completez experiența practica, în paralel cu studiile. Am lucrat ca și
Paralegal la Dechert LLP și la Shearman & Sterling LLP – o experiența valoroasa, care mi-a oferit ocazia sa
lucrez cu profesioniști desavârșiți”, puncteaza Diana.
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Concursurile din studenție i-au deschis apetitul pentru studiul în strainatate
Experiențele traite în timpul studenției au stat la baza deciziei Dianei de a-și completa pregatirea academica în
strainatate. Participarea la câteva concursuri tip „moot court” i-a trezit o pasiune pentru dreptul internațional public
și a facut-o sa fie tot mai atrasa de perspectiva de a studia și în afara țarii. Ulterior, anii petrecuți în strainatate i-au
deschis apetitul pentru o cariera internaționala.
”Ne-am antrenat cu profesorii Valentin Constantin, Lucian Bojin și Sorina Doroga, și am obținut rezultate bune,
care m-au motivat sa aleg o cariera în aceasta specializare. Aș menționa „4th World Human Rights Moot Court
Competition” din Pretoria, Africa de Sud (2012) unde am obținut premiul pentru cea mai buna echipa din zona
est-europeana și locul 9 global, și „Foreign Direct Investment Arbitration Moot Competition”, runda globala din
Frankfurt (2013), unde am fost menționata în Top 50 Advocates”, subliniaza tânara.
Odata cu aceste întâmplari frumoase din viața sa, s-a nascut în mod firesc și dorința de a opta pentru studiul în
strainatate. Diana Moise, prin masteratul la UCL, iar apoi prin experiența de lucru la Debevoise & Plimpton,
Dechert și Shearman & Sterling, s-a specializat în drept internațional public, arbitraj internațional și dreptul
Uniunii Europene (în mod special partea de comerț).
În activitatea derulata pâna acum, Diana Moise a participat la întâlniri cu clienții, a întocmit note ale întâlnirii, a
scris parți din pledoariile scrise. „Dar, în mod special, fac research. Debevoise & Plimpton nu are ținte de profit (
billable hours). Zilele de lucru difera semnificativ, în funcție de etapa în care suntem într-un anumit caz. Cu toate
acestea, pot spune ca nu exista zi fara research, multe emailuri și întâlniri (de echipa sau cu clienți)”, arata tânara
avocata.

„În momentul de fața, sunt fericita din punct de vedere profesional și nu aș schimba nimic. În Marea Britanie, în
cadrul stagiaturii, stagiarii au posibilitatea de a alege sa lucreze în patru departamente ale firmei, urmând apoi
sa aleaga unul, în care vor fi angajați ca Asociat. Îmi doresc foarte mult sa îmi îmbogațesc experiența în domeniul
White Collar, M&A și Private Equity, înainte sa îmi aleg specializarea definitiva. Din punctul meu de vedere ar fi
dificil sa revin în România, din doua motive. În primul rând, nu sunt avocat în România și voi fi înregistrata ca
avocat doar în Marea Britanie, iar sa ma întorc ar însemna sa încep de la zero. În al doilea rând, pentru ca am
petrecut așa de mult timp în strainatate, mi-am dezvoltat și o viața personala acolo, care nu e ușor de
„transplantat”. În orice caz, mi-ar placea sa contribui într-un fel sau altul la mediul juridic românesc.”
Diana Moise

Despre Debevoise & Plimpton
Biroul din Londra al firmei de avocatura Debevoise & Plimpton a fost deschis în 1989, iar de atunci s-a dezvoltat
constant, construind o echipa putenica de experți.
Este cel de-al doilea cel mai mare birou al firmei de avocatura, incluzând practici importante în zona de M&A,
asigurari, piețe de capital, arbitraj internațional, etc.
Biroul din Londra, axat pe drept britanic și pe legislația Uniunii Europene, este parte integrata a unei rețele
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globale de avocatura, rețea care are echipe atât în Europa, cât SUA și în Asia.
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