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Experiența londoneza a Irinei Vasile, avocat NNDKP | Studii, munca și o concluzie
deloc surprinzatoare: Românii sunt vazuți ca adevarați profesioniști, persoane pe
care te poți baza în gestionarea cu succes a oricarui proiect

Avocatura este o profesie care necesita o învațare continua și care impune o pregatire într-un spectru cât
mai larg, astfel încât experiența sa fie una cu ramificații atât în plan intern, cât și extern. Avocatura de
business este o profesie internaționala, iar experții care înțeleg, înca de la debutul carierei, ca trebuie sa
acumuleze cât mai multe lecții sunt cei care reușesc sa se evidențieze pe piața. Irina Vasile face parte din
galeria tinerilor avocați care vin puternic din spate și care dovedesc faptul ca o pregatire teoretica buna
trebuie îmbracata și îmbogațita printr-o munca practica susținuta, noteaza Lady Lawyer, portalul care
promoveaza profilul și influența femeilor în profesia de avocat din România. . .
Irina Vasile, avocat asociat NNDKP, a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universitații din București în anul
2014. În același an a fost admisa și în Baroul București. “Am fost printre norocoșii pe care îi aștepta un rol de
stagiar înca de pe bancile facultații. Pe atunci îmi doream sa ma specializez în dreptul mediului așa ca spre sfârșitul
anului 4 am aplicat și am fost acceptata în practica de dreptul mediului și protecția datelor din cadrul NNDKP”,
povestește Irina.
Munca derulata în cadrul cunoscutei firme de avocatura i-a deschis apetitul pentru o arie de practica relativ noua
pe piața: protecția datelor cu caracter personal. Tânara avocata a dezvoltat o adevarata pasiune pentru acest
domeniu, astfel ca în 2017 a luat decizia de a urma un LLM la King’s College London în protecția datelor și
proprietate intelectuala. “Faptul ca am avut posibilitatea sa activez și sa ma specializez în aceasta arie de practica
într-o perioada în care nu erau foarte multe persoane implicate în domeniul respectiv a reprezentat un factor cheie
pentru cariera mea și mi-a oferit un mare avantaj în momentul în care am început sa îmi caut un rol la Londra. Cu
siguranța au contribuit și studiile de la programul de master, însa experiența practica dobândita în România a fost
esențiala”, puncteaza Irina.

Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

Experiența londoneza. In-house în cadrul a doua mari companii
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Irina a plecat pentru o perioada din țara din dorința de a acumula cât mai multa experiența pe care ulterior sa o
utilizeze acasa. A decis sa-și continue studiile în strainatate fiind conștienta ca astfel va avea mult mai multe de
spus în profesie. La Londra, nu s-a mulțumit doar cu o pregatire teoretica. “În al doilea semestru din timpul
programului de master am început sa caut sa ma implic într-o activitate profesionala la Londra. Am lucrat in-house
în cadrul a doua mari companii, ambele din domeniul tehnologiei, ocupând funcția de consilier juridic, respectiv
de consilier în protecția datelor. În aceste roluri am fost implicata în diverse proiecte, variind de la negocieri
contractuale la gestionarea solicitarilor primite din partea persoanelor vizate de activitațile de prelucrare a datelor,
la asistența generala pentru aspecte privind protecția datelor. În cei cinci ani de experiența în avocatura m-am
specializat în protecția datelor cu caracter personal și în dreptul mediului, precum și tangențial în proprietate
intelectuala prin prisma studiilor de la King’s College London. Cel mai adesea lucrez cu clienți care activeaza în
domeniul financiar-bancar sau IT/tehnologie”, menționeaza tânara.

“Din punctul meu de vedere, piața avocaturii din România este promițatoare. Consider ca oamenii cu care am avut
placerea sa interacționez în aria de practica în care lucrez sunt foarte bine pregatiți și dornici sa afle și sa învețe
cât mai multe. Pentru mine, ca avocat, este important sa lucrez într-un mediu în care sa ma pot dezvolta alaturi de
persoane ce cauta constant modalitați în care sa progreseze și sa își îmbunatațeasca cunoștințele.”
Irina Vasile, avocat asociat NNDKP

Reîntoarcerea acasa
Odata finalizate studiile la Londra, Irina a decis ca a venit timpul sa revina acasa. Dorința de a trai alaturi de
familie și de prieteni a cântarit foarte mult. În plus, a fost conștienta de faptul ca și în România domeniul avocaturii
de business este unul bine poziționat și permite dezvoltarea unor cariere stralucite.
“Știam ca întoarcerea în țara o sa reprezinte o îmbinare perfecta între posibilitatea de a fi alaturi de cei dragi și
șansa de a activa într-o piața în plina dezvoltare alaturi de profesioniști în domeniu. Sunt entuziasmata de rolul
meu de la NNDKP, de colegii cu care lucrez și de clienții pe care îi asist, precum și de modul în care va continua
sa se dezvolte aria protecției datelor în România. Am avut parte de interacțiuni placute în timpul cât am studiat și
lucrat la Londra. Românii sunt vazuți ca adevarați profesioniști, persoane pe care te poți baza în gestionarea cu
succes a oricarui proiect”, subliniaza Irina.
În acest moment, tânara avocata face parte din echipa care se ocupa de practicile de dreptul mediului și protecția
datelor ale NNDKP, echipa formata din 12 profesioniști. “Lucram împreuna pe proiecte diversificate, asistând
clienți din industrii diferite. În cadrul echipei în care lucrez mereu gasim aspecte de drept sau comerciale
interesante pe care sa le dezbatem, precum și provocari noi care fac munca noastra de zi cu zi antrenanta. Ma
consider extrem de norocoasa sa lucrez într-un mediu în care sunt înconjurata de oameni atât de pasionați,
adevarați profesioniști în tot ceea ce înseamna avocatura de business”, mai spune Irina.
Referindu-se la munca sa de zi cu zi, profesionistul NNDKP povestește ca, de obicei, ajunge la birou în jur de ora
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9.00-9:30 și prima data își pregatește lista cu proiectele de care trebuie sa se ocupe în ziua respectiva. Petrece timp
citind ultimele știri din domeniul protecției datelor, precum și ultimele ghiduri/opinii elaborate în aceasta materie.
În cursul zilei apar de multe ori conferințe telefonice/întâlniri de afaceri spontane pe care le strecoara în program.
Seara îi place sa iasa cu prietenii sau sa se relaxeze mergând sa alerge în parc.
Irina este mulțumita de parcursul ei profesional de pâna acum, fiind de parere ca toate etapele prin care a trecut au
fost necesare pentru a acumula cunoștințe care îi sunt și îi vor fi necesare în viața profesionala. “Au fost multe
momente frumoase și pline de satisfacție dar, ca întotdeauna, și momente mai grele prin care a trebuit sa învaț sa
navighez și care m-au facut un avocat mai bun și o persoana mai puternica”, mai spune avocatul NNDKP.

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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