Prezentare
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Obstacolele nu sunt menite să vă oprească în drumul către succes,
ci să vă permită să vă dezvoltaţi şi să atingeţi potenţialul maxim de
care dispuneţi. Suntem aici să vă SUSŢINEM fiecare pas şi să tratăm
provocările cu care vă confruntaţi cu ATENŢIE şi PROFESIONALISM.
Suntem o echipă de peste 19 avocaţi talentaţi şi experimentaţi, care
au activat timp de mai mulţi ani în firme de avocatură internaţionale,
iar recent au decis să pună bazele propriei case de avocatură.
Dispunem de resursele adecvate combinate cu experienţa care
ne permite să oferim clienţilor noştri servicii dedicate la standarde
internaţionale, într-o manieră foarte competitivă. Echipa noastră
de bază se compune în principal din avocaţi seniori, fiecare dintre
aceştia având la activ peste 10 ani de experienţă în consiliere ce
cuprinde întreg spectrul chestiunilor juridice din sfera comercială.
Mulţi dintre avocaţii noştri posedă experienţă şi ca avocaţi interni şi
asociaţi în firme de avocatură româneşti şi internaţionale situate în
topul primelor zece entităţi de acest gen.
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Arbitraj, Soluţionarea disputelor & Insolvenţă
Bănci & Finanţe / Asigurări
Restructurarea afacerii
Corporaţii & Dreptcomercial
Dreptul muncii
Legislaţie UE şi Concurenţă
Protecţia datelor & Confidenţialitate
Fuziuni & Achiziţii
Achiziţii Publice
Imobiliare & Construcţii
Impozite & Fiscalitate
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Avocaţii noştri specializaţi în litigii au o experienţă vastă în instanţă,
reprezentând părţile în procese deschise în faţa instanţelor române şi
europene, precum şi în proceduri de arbitraj interne şi internaţionale
de înalt nivel. Reprezentăm clienţii în dispute civile şi comerciale,
care implică încălcarea clauzelor contractuale, punerea în aplicare
şi executarea contractelor, răspundere civilă delictuală, succesiuni,
obligaţii ale subcontractorilor, guvernanţa corporativă, imobiliare,
drepturi de proprietate etc.

Arbitraj,
Soluţionarea
disputelor &
Insolvenţă

Echipa noastră specializată în insolvenţă este formată din 5 avocaţi ce
asigură reprezentare pentru corporaţii, bănci, comitete de creditori,
companii de asigurări şi alte instituţii financiare, în ceea ce priveşte
restructurarea datoriilor, faliment şi restructurare, de la companii
considerate medii pe piaţă până la cele mai importante întreprinderi
multinaţionale.
Furnizăm clienţilor noştri asistenţă juridică completă, de la cele mai
puţin importante, până la cele mai dificile chestiuni litigioase, în
special în domenii comerciale cheie, precum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Litigii comerciale şi civile
Concurenţă
Bănci, finanţe şi litigii privind garanţiile
Investigaţii de reglementare şi investigarea fraudelor (gulerelor albe)
Faliment, insolvenţă, restructurări şi recuperări de creanţe
Dreptul Muncii
Drept fiscal. Asigurări. Fraude
Proprietate intelectuală
Arbitraj intern şi internaţional
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Bănci &
Finanţe,
Asigurări

Furnizăm întregul nostru suport clienţilor români şi internaţionali în
toate problematicile care privesc sectorul financiar-bancar. Avocaţii
noştri au asigurat servicii de reprezentare unor bănci şi instituţii
financiare ne-bancare în ceea ce priveşte chestiuni precum planuri
de investiţii interne şi transfrontaliere, reorganizări bancare, finanţări
şi refinanţări multi-jurisdicţionale, precum şi gestionarea pasivelor,
împrumuturi sindicalizate, programe de restructurare, finanţări cu
efect de levier şi restructurări. Expertiza noastră pe pieţele de capital
acoperă de asemenea şi produse derivate şi securizate, emisiuni de
acţiuni, creanţe şi obligaţiuni.
Asigurăm analize detaliate şi suport pentru afacerile clienţilor noştri
în ceea ce priveşte toate legile şi regulamentele din domeniul
asigurărilor, atât în România, cât şi la nivelul UE. Avocaţii noştri
gestionează dispute legate de asigurări, precum şi dispute legate de
dreptul de proprietate în care sunt implicate companii de asigurare
şi reasigurare şi asistă clienţii în ceea ce priveşte poliţele, formulările
contractelor şi alte chestiuni legate de asigurări, adeseori implicând
sectorul financiar.
RM reprezintă clienţi în tranzacţii şi litigii din domeniul asigurărilor
şi furnizează servicii de asistenţă integrată într-o gamă largă de
problematici adiacente ce implică proiecte financiare publice
şi private, producători, dezvoltare, sectorul imobiliar, precum şi
sectorul de petrol & gaze naturale etc.
Practica noastră în materie cu privire la litigii şi soluţionarea disputelor
legată de dispute din domeniul financiar-bancar şi cel al asigurărilor
reprezintă unul dintre atuurile noastre forte. Mai mult decât atât,
oferim asistenţă clienţilor noştri în toate ariile de reglementare
financiară.
De asemenea, acordam asistenţă pe o gamă largă de tranzacţii
financiare cu produse structurate la nivel naţional şi internaţional,
inclusiv în sectorul imobiliar:
•
•
•
•

Finanţare comercială, stocuri de mărfuri şi exporturi
Proiecte de microfinanţare şi de investiţii sociale
Multifinanţare (Crowdfunding)
Finanţare în sectorul de retail (împrumuturi consumatori)
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Într-un mediu de afaceri afectat de criză şi aflat în continuă
transformare, experienţa, creativitatea şi pragmatismul avocaţilor
reprezintă elemente cruciale. Este esenţial ca un avocat să aibă
capacitatea de a structura şi de a negocia tranzacţiile, precum şi
să posede experienţa necesară în litigii, protejând astfel drepturile
şi interesele clienţilor săi. Echipa noastră compusă din 7 avocaţi
implicată direct în activitatea juridică de restructurare a afacerilor
posedă resursele necesare pentru a aborda problematici complexe.
Suntem mândri de capacitatea noastră de a obţine rezultate
tangibile. Instituţiile, comitetele, corporaţiile şi persoanele fizice
aşteaptă de la noi să identificăm soluţii practice, acolo unde alţii nu
reuşesc să o facă. Printre altele, avem o experienţă vastă în domenii
precum imobiliare, ocrotirea sănătăţii, producţie, retail, finanţări
garantate, produse de larg consum, supermarketuri, alimentaţie
publică, servicii financiare şi construcţii.

Restructurarea
afacerii

Colaborând strâns cu alte departamentele ale casei de avocatură,
aria noastră diversă de practică include reprezentare pentru comitete
de creditori, comitete de acţionari, debitori, bănci, deţinători de
obligaţiuni, creditori comerciali, proprietari de terenuri, investitori,
creditori cu debitori în posesie şi achizitori, precum şi investitori în
achiziţia şi vânzarea de garanţii şi active ale companiilor aflate în
dificultate.
Printre altele, posedăm o anumită expertiză în acordarea de asistenţă
în privinţa unor litigii şi investigaţii complexe legate de faliment,
investiţii aflate în dificultate, fuziuni şi achiziţii.
Avocaţii noştri servesc drept consultanţi strategici în diferite etape şi
acţionează pentru reorganizarea sistemului juridic, a acţionariatului
şi sistemului operaţional al companiilor în scopul eficientizării
acestora din punct de vedere al costurilor sau pentru a fi mai bine
organizate în ceea ce priveşte nevoile curente. Furnizăm servicii de
asistenţă juridică către clienţii noştri în ceea ce priveşte:
•
•
•
•
•

Schimbarea acţionariatului sau structurii acţionariatului
Restructurarea companiei
Fuziuni/Divizări
Restructurarea datoriilor
Restructurarea financiară
ca răspuns la o criză sau la o schimbare majoră survenite în mediul
de afaceri.
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Acordăm zilnic asistenţă clienţilor interni şi străini în chestiuni de
drept comercial şi îi reprezentăm ca şi avocaţi în toate aspectele
mediului corporatist, de la organizare, până la dezvoltare şi
funcţionare.
Acordăm asistenţă clienţilor noştri în îndeplinirea şi respectarea
cerinţelor care li se aplică prin legislaţia societăţilor, în diferite situaţii.

Societăţi
& Drept
Comercial

Serviciile de asistenţă juridică pe care le furnizăm clienţilor noştri includ:
•
•
•
•

Înfiinţarea şi organizarea societăţilor
Asistenţă în chestiuni legate de administrare corporatistă
Înfiinţare de subsidiare, filiale şi reprezentanţe
Întocmirea şi ţinerea evidenţelor societăţii, precum şi asistenţă în
dispute legate de chestiuni de natură corporatistă, precum, de
exemplu, răspunderea directorilor
Avocaţii noştri au obţinut o experienţă şi un nivel de expertiză
considerabile în gestionarea unor tranzacţii complexe în intervale de
timp limitate.
Echipa este formată din 10 avocaţi ce implică toate ariile de
expertiză ale firmei şi care posedă expertiza necesară în proiecte
precum acestea. De asemenea, avem o experienţă vastă, negociind
diferite tranzacţii, de la tranzacţii internaţionale majore care implică
proprietăţi, până la afaceri medii şi de mai mică amploare.
Serviciile de asistenţă juridică pe care le furnizăm clienţilor noştri
includ consiliere într-o gamă largă de subiecte în materie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contracte cu clienţii şi furnizorii
Finanţări şi garanţii
Condiţii Generale de Afaceri
Sponsorizări
Francize
Răspunderea contractuală
Publicitate şi marketing
Standarde comerciale
Vânzări promoţionale şi distribuţie
Tranzacţii imobiliare
Structurarea şi negocierea contractelor de închiriere
Contracte de mandat
Vânzări cu clauză de răscumparare
Contracte de dezvoltare
Contracte de distribuţie
Contracte de import şi export
Contracte de vânzare-cumpărare
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Protecţia
datelor &
Confidenţialitate

Gestionarea datelor clienţilor şi angajaţilor reprezintă o chestiune de
risc major pentru companii, în special, datorită faptului că autorităţile
şi consumatorii au devenit mult mai atenţi în ceea ce priveşte
procesarea datelor personale.
Pe măsură ce intervin pierderi de date majore şi furturile de date
ţin prima pagină a ziarelor, protecţia datelor nu mai reprezintă doar
o obligaţie legală, ci implică direct reputaţia companiei şi a mărcii
comerciale. Acest aspect constituie o problemă pentru companiile
multinaţionale care trebuie să se conformeze unei multitudini de
legi locale în continuă schimbare.

Dreptul
muncii

Avocaţii RM acordă asistenţă clienţilor, în ceea ce priveşte aplicarea
dreptului muncii şi chestiuni legate de ocuparea forţei de muncă.
Asigurăm servicii de reprezentare şi asistenţă juridică, atât pentru
angajaţi, cât şi pentru angajatori, pentru contractele individuale de
muncă, dar şi pentru contractele colective de muncă, beneficii şi
stimulente, concediere abuzivă, discriminare la angajare şi alte litigii
de muncă, inclusiv încălcări ale clauzei de neconcurenţă.
Avocaţii noştri posedă o experienţă procesuală vastă şi vă vor ghida
în orice chestiune legată de proceduri de arbitraj şi litigii. În plus,
asigurăm consiliere privind politicile de angajare de la locul de
muncă, protecţia datelor, precum şi chestiuni legate respectarea
reglementărilor în vigoare.
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Legislaţie UE
şi concurenţă

Furnizăm soluţii integrate şi consultanţă strategică în ceea ce priveşte
toate chestiunile ce survin din legislaţia de concurenţă română şi din UE.
Avocaţii noştri au gestionat un număr semnificativ de avize de
fuziune emise de Consiliul Concurenţei român şi au fost implicaţi în
proceduri de control al fuziunii înaintea Comisiei Europene, ca parte
a unor echipe multi-jurisdicţionale. Suntem capabili să aducem
completările noastre într-un timp foarte scurt chiar şi în cazuri
complexe şi să armonizăm prompt graficul de tranzacţionări cu
procedura de control al fuziunii.
Echipa noastră posedă un palmares de cazuri cu litigii de referinţă şi
reprezentare în investigaţii privind cartelurile şi abuzurile de poziţie
dominantă înaintea Consiliului Concurenţei din România.
Oferim asistenţă juridică privind ajutorul de stat, în special legată de
domeniul energetic şi în legătură cu investigaţiile Comisiei Europene,
precum şi în ceea ce priveşte notificările individuale privind ajutorul
de stat depuse la autorităţile române.
Furnizăm în mod obişnuit asistenţă juridică clienţilor noştri în
privinţa acordurilor de distribuţie şi altor tipuri de acorduri verticale
în privinţa acordurilor de cooperare, concurenţei neloiale şi în orice
chestiune ce survine în activitatea lor de zi cu zi. Ne concentrăm
în special pe domeniul farmaceutic, al produselor de larg consum,
domeniul tehnologic şi cel al serviciilor financiare.
Mihai Rădulescu a fost caracterizat de către Chambers Europe
2013 drept “unul dintre cei mai buni avocaţi români în materie de
concurenţă; el iese într-adevăr în evidenţă”.
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Fuziuni &
Achiziţii

Practica noastră fuziuni & achiziţii furnizează clienţilor de toate
dimensiunile şi tipurile o gamă largă de servicii corporatiste legate
de fuziuni & achiziţii croite pentru a veni în întâmpinarea fiecărei
nevoi specifice a clienţilor noştri aferente mediului de afaceri.
Instituim o viziune comercială în raport cu tranzacţiile şi acordăm o
atenţie specială prin avocaţii noştri seniori care înţeleg domeniile de
activitate ale clienţilor, contextul şi preocupările aferente mediului
de afaceri.
Avocaţii noştri activează ca şi consultanţi strategici pentru consilii
directoare, comitete speciale, acţionari şi alte persoane în ceea ce
priveşte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuziuni şi achiziţii publice şi private
Tranzacţii şi preluări
Cesiuni, recapitalizări şi restructurări complexe
Tranzacţii de divizare şi de privatizare
Conformitatea legală
Tranzacţii interne şi transfrontaliere
Asocieri în participaţiune şi alianţe strategice
Achiziţii şi transferuri de acţiuni şi active
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Achiziţii
publice

Oferim asistenţă atât autorităţilor contractante, cât şi ofertanţilor/
prestatorilor în cadrul procedurilor de achiziţie publica şi am sesizat
o cerere ridicată de servicii juridice în acest domeniu pe parcursul
ultimilor ani.
Serviciile noastre de asistenţă juridică către prestatorii/furnizorii
implicaţi în achiziţii publice constă în:
• Consultanţă legată de procedura de licitaţie, atât în etapele
preliminare de depunere, cât şi după încheierea negocierilor
• Asistenţă în privinţa contestaţiilor adresate entităţii contractante şi
• Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor
• Susţinerea cazurilor în faţa instanţelor de judecată
Asistenţa noastră în beneficiul autorităţilor publice legată de
procedurile de achiziţii publice include:
• Pregătirea şi/sau asigurarea conformităţii procedurilor de achiziţie
publică
• Asistenţă pentru selectarea ofertantului câştigător în contracte de
achiziţie publică cu mai mulţi furnizori
• Analiza posibilităţii respingerii ofertanţilor şi ofertelor
• Asigurarea calităţii procedurii contractorului de evaluare şi selecţie
a furnizorilor
• Pregătirea şi asigurarea calităţii punctelor de vedere şi contractelor
• Asistenţă în legătură cu gestionarea contestaţiilor împotriva
autorităţii contractante
• Gestionarea contestaţiilor adresate Consiliului Naţional pentru
• Soluţionarea Contestaţiilor
• Asistenţă în litigiile în faţa instanţelor de judecată (proceduri
prealabile şi ordonanţe de plată)
• Evaluarea procedurii de achiziţie publică după încheiere
• Asigurarea unor răspunsuri la întrebările generale de la autoritatea
contractantă
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Imobiliare &
Construcţii

Echipa noastră compusă din 3 avocaţi asigură asistenţă juridică în
cadrul negocierii şi elaborării contractelor de antrepriză şi achiziţii
publice şi private şi în diferite alte chestiuni aferente acestui tip
de contracte (şi anume, garanţii de bună execuţie, răspunderile
arhitectului şi antreprenorului, creanţe, abateri, contracte de asociere
în participaţiune etc.).
Firma noastră posedă de asemenea o vastă experienţă în negocierea
şi elaborarea contractelor de vânzări şi achiziţii, dezvoltare, operare,
leasing şi finanţare a oricărui tip de active imobiliare, destinate
scopului comercial sau industrial, inclusiv, proiecte comerciale şi
rezidenţiale, hoteluri şi staţiuni, centre de afaceri şi cinematografe.
Practica noastră se sprijină nu numai pe o cunoaştere aprofundată
a legislaţiei fiscale aflată în continuă schimbare, ci şi, de asemenea,
pe aplicarea practică a acelei legislaţii în raport cu obiectivele
strategice ale clienţilor. Clienţii noştri se bazează pe noi într-o gamă
largă de tranzacţii comerciale şi imobiliare, pentru a-i informa în
legătură cu implicaţiile legislaţiei fiscale asupra acţiunilor lor şi în
scopul gestionării acelor implicaţii într-o manieră care să ţină cont în
întregime de obiectivele lor comerciale.

Impozite &
Fiscalitate

Serviciile noastre acoperă aspectele de natură fiscală şi de impozitare
aferente unei game complete de tranzacţii şi problematici, inclusiv:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuziuni & Achiziţii
Restructurări
Pieţe de capital
Finanţare corporatistă şi produse financiare
Implicaţii fiscale şi de impozitare asupra activităţilor cotidiene ale
clienţilor noştri
Imobiliare
Impozitare locală şi statală
Fonduri de investiţii
Fundaţii şi organizaţii de caritate private
Controverse fiscale
Planuri de compensaţii
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Produse de
larg consum/
retail

Echipa noastră posedă o experienţă bogată şi diversă în domeniu, în
special, în segmentul de produse alimentare şi băuturi, produse de
îngrijire personală, produse de lux şi de uz casnic.
Înţelegem nevoile clienţilor noştri, precum şi cadrul de reglementare
care se aplică activităţilor din acest domeniu. Furnizăm sfaturi
pragmatice şi abordări inovatoare în legătură cu grija faţă de client prin
asistenţă juridică în chestiuni care privesc distribuţia, mărcile comerciale
şi produsele.
Arii de activitate:
•
•
•
•

Uz casnic
Îmbrăcăminte şi încălţăminte
Alimente
Produse de îngrijire personală
Experienţa noastră include:

• Siguranţa şi responsabilitatea alimentelor şi produselor de uz general
• Chestiuni legate de conformitatea legală, concurenţă şi drept
comercial
• Asigurări (inclusiv poliţe de răspundere, poliţe de răspundere
managerială şi de retragere a produsului), evaluarea şi managementul
riscului
• Publicitate comparativă şi înşelătoare şi indicaţii de preţ (inclusiv,
relaţiile cu agenţiile de radiodifuziune sau publicitate)
• Chestiuni legate de mărci comerciale şi alte drepturi de proprietate
intelectuală
• Chestiuni comerciale generale
• Litigii
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Energie
şi resurse
naturale

Sectorul energetic este unul dintre cele mai active şi în rapidă
schimbare domenii din economie, necesitând o expertiză particulară
şi o abordare specifică.
Practica RM în sectorul energetic gestionează problematici legate
de proiecte energetice interne şi internaţioanale şi planuri de
investiţii, inclusiv comerţ cu emisii şi surse regenerabile de energie,
mecanisme comerciale şi de reglementare, precum şi programe de
restructurare ale sectorului, cu o atenţie specială acordată energiei
eoliene & solare şi sectorului de petrol & gaze naturale.
Arii de activitate:
Petrol & gaze naturale
Energie eoliană & solară
• Sectorul hidroenergetic - apă
• Energie regenerabilă
• Comerţ cu energie
•
• Avocaţii noştri au fost implicaţi în tranzacţii şi proiecte de referinţă

în sectoarele energetic şi în cel de petrol & gaze din România,
oferind asistenţă în tranzacţii privind fuziuni & achiziţii, PPA-uri,
acorduri regionale de comerţ, precum şi privinţa legislaţiei sectorului
energetic din România şi Republica Moldova.
Posedăm o vastă experienţă în chestiuni legate de mediu şi de
reglementare (de ex., acorduri de conectare la reţea, autorizaţii,
certificate verzi), comerţ cu energie, chestiuni privitoare la achiziţiile
publice din domeniu şi la auditul intern aferent.
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Servicii
financiare

Grupul de specialişti pentru servicii financiare al RM include avocaţi cu o
vastă expertiză în domeniu, care îşi pun în aplicare competenţele pentru
a identifica soluţii practice pentru clienţii lor, indiferent de dimensiune
şi tip, inclusiv, pentru bănci naţionale şi străine, companii de asigurări,
brokeri, fonduri de investiţii etc.
Ariile de practică ale firmei includ chestiuni referitoare la conformitatea
legală în sectorul bancar, revizuirea politicii şi de dezvoltare, administraţie,
finanţarea consumatorilor şi finanţări comerciale, finanţări de proiecte,
dezvoltare conturi şi spectrul altor chestiuni juridice şi fiscale care
implică instituţii financiare.
Arii de activitate:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bănci comerciale
Bănci de investiţii
Bănci pentru consumatori
Companii de administrare a activelor
Asigurători
Finanţatori
Instituţii financiare nebancare
Leasing
Avem o experienţă vastă în reprezentarea clienţilor noştri în ceea
ce priveşte provocările actuale din domeniu, precum planurile de
recuperare şi soluţionare, regulile de remunerare, impactul răspunsurilor
Comitetului de la Basel asupra crizei financiare, cerinţele de reglementare
a capitalului şi chestiunile legate de lichidităţi, precum şi implementarea
directivelor UE.
În plus, expertiza noastră include:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuziuni & Achiziţii publice şi private
Litigii
Instrumente de negociere
Creditare tradiţională şi restructurarea datoriilor
Planificare strategică
Asocieri în participaţiune şi restructurări
Finanţare structurată, finanţare cu efect de levier, finanţare active
Restructurarea datoriilor
Legislaţie UE şi concurenţă
Externalizare
Protecţia datelor & Confidenţialitate
Angajare şi beneficii
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Sănătate şi
industria
farmaceutică

Bazându-ne pe expertiza echipei noastre multidisciplinare, asigurăm
consultanţă şi reprezentare pentru producători din industria
farmaceutică, distribuitori, fabricanţi de dispozitive medicale,
spitale, farmacii şi alţi furnizori din domeniul sănătăţii, pe o gamă
largă de chestiuni legate de concurenţă, de reglementare, IP, dreptul
societăţilor şi drept comercial, în legătură cu domeniile sănătăţii şi
cel farmaceutic.
Arii de activitate:
•
•
•
•

Farmaceutice
Îngrijirea sănătăţii
Farmacii
Pieţe emergente
Expertiza noastră include următoarele domenii:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pieţe emergente, biotehnologie şi produse biosimilare
Acorduri de cooperare
Contracte şi litigii comerciale
Contrafacere
Patente, mărci comerciale şi litigii IP transfrontaliere
Exclusivitatea datelor
Audit intern
Consimţământ informat
Medicamente orfane
Experimente clinice
Farmacovigilenţă
Acorduri de cercetare şi dezvoltare
Garanţia produsului
Externalizare

17

Infrastructură
şi transporturi

RM colaborează cu diferite companii din toate sferele de activitate ale
infrastructurii şi transporturilor, două dintre cele mai reglementate
domenii.
Avocaţii noştri posedă profunzimea experienţei necesare pentru a-şi
îndruma clienţii prin cadrul de reglementare şi pentru a-i asista în toate
etapele planificării şi dezvoltării proiectului, precum şi în chestiuni legate
de concurenţă, faliment, dreptul societăţilor şi comercial.
Arii de activitate:
• Apă şi deşeuri
• Aeroporturi
• Drumuri
Expertiza noastră include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuziuni & Achiziţii
Achiziţii publice
Închiriere echipamente
Finanţare de proiect şi tehnici inovatoare de finanţare
Pieţe de capital şi chestiuni legate sistemul bancar comercial
Restructurare şi reorganizări
Guvernanţă corporativă
Legislaţia de mediu
Asigurări, evaluarea şi limitarea riscului şi responsabilităţii
Legislaţia muncii şi angajare
Litigii şi soluţionarea disputelor
Imobiliare
Tehnologia transporturilor
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Servicii
industriale

RM asistă companii care operează în domeniul producţiei. Avocaţii
noştri înţeleg nevoile specifice atât ale micilor, cât şi marilor
producători; aceştia pot furniza consiliere juridică croită pe o gamă
largă dintre nevoile juridice specifice domeniului.
Arii de activitate:
• Industria auto
• Servicii comerciale
Reprezentăm şi asigurăm consultanţă pentru producători în materie
de chestiuni care privesc mediul corporatist intern şi internaţional,
inclusiv:
• Cadrul de reglementare, investigaţii, dispute şi chestiuni legate de
mediu
• Chestiuni contractuale şi de distribuţie
• Fuziuni & Achiziţii
• Asocieri în participaţiune şi contracte de externalizare
• Insolvenţă şi faliment
• Chestiuni legate de patente, licenţe şi mărci comerciale
• Angajare
• Finanţare şi restructurarea datoriilor
• Imobiliare, utilizarea terenurilor şi dezvoltare
• Planificare fiscală
• Litigii şi proceduri administrative
• Legislaţie UE şi concurenţă
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Imobiliare

Practica RM acoperă o gamă largă de tranzacţii imobiliare complexe,
precum şi asistenţă în litigii, care implică întregul spectru al claselor de
active imobiliare (proprietăţi industriale şi comerciale, clădiri de birouri
etc.).
Am acumulat o înţelegere profundă a domeniului prin furnizarea
de servicii de reprezentare către investitori, dezvoltatori, deţinători,
creditori, debitori şi alţi jucători din piaţă, atât în tranzacţii imobiliare
interne, cât şi transfrontaliere.
Arii de activitate:
• Investitori şi dezvoltatori imobiliari
• Bănci de investiţii şi comerciale
• Manageri şi furnizori de servicii
Avocaţii noştri au furnizat servicii de asistenţă juridică către clienţii lor
în segmente precum finanţare imobiliară şi tranzacţii de restructurare,
dezvoltare şi planificare, restructurarea datoriilor, fuziuni şi achiziţii,
oferte de finanţare, achiziţii de portofoliu, asocieri în participaţiune,
tranzacţii cu valori mobiliare, chestiuni fiscale etc.
Practicienii noştri din domeniul imobiliar colaborează strâns cu
departamentul de litigii în ceea ce priveşte litigiile imobiliare.
Clienţii noştri includ entităţi publice şi private, instituţii financiare,
fonduri de investiţii, fonduri imobiliare, proprietari şi operatori de
hoteluri, operatori din industria de retail, organisme din sectorul public
şi fonduri comune de investiţii.
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Tehnologia
informaţiei

RM reprezintă companii din sfera tehnologiei informaţiei, din
domeniul telecomunicaţiilor şi media, în tranzacţii, dar şi într-o
varietate de chestiuni legate de litigii, consiliere şi mediul corporatist,
precum:
•
•
•
•
•

Proprietate intelectuală
Externalizare
Chestiuni fiscale şi angajare
Cadru de reglementare şi reguli antitrust
Protecţia datelor & Confidenţialitate
Arii de activitate:

•
•
•
•
•

Computere şi electronice
Software şi servicii
Sisteme, hardware şi dispozitive
Telecomunicaţii & Reţele
Comerţ electronic
Avocaţii noştri posedă o experienţă vastă în diverse sectoare ale
tehnologiei, inclusiv, dezvoltare de hardware şi software, achiziţie şi
integrare de sisteme, comerţ electronic, tehnologia informaţiei etc.
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