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LITIGATION

Dragne și Asociații / Firma a fost înființată în 2010 de Ion 
Dragne alături de un grup de avocați specializați în litigii. 
Echipa este  formată din 25 de  avocați cu diverse specializări 
și experiență vastă în diferite domenii. În doar 7 ani echipa s-a 
specializat pe litigii și are un procentaj de reușită covârșitor.

88

Leaua și Asociații / Înființată în 2005, firma condusă 
în prezent de Crenguța Leaua, Aurora Damcali și Ștefan 
Deaconu numără în prezent 38 de avocați, la care se adaugă 
personalul administrativ. Litigiile interne și internaționale, 
alături de arbitraj comercial internațional sunt principalele 
motoare ale societății, care acoperă aproape toate ariile de 
practică.

88

CAPITAL 
MARKETS

PeliFilip / Societate de drept comercial înființată în 
primele zile ale crizei economice, Peli Filip s-a dezvoltat 
rapid și a ajuns să aibă acum o expertiză vastă și o cifră 
de afaceri impresionantă. Societatea are 65 de avocați, 
dintre care 9 parteneri, și este împărțită în 5 departamente 
majore: Corporate M&A, Dispute Resolution, Real Estate, 
Commercial și Finance&Capital Markets.

79

REAL ESTATE

Biriș Goran / Înființată în mai 2006 de către patru avocați cu 
o vastă experiență, a ajuns acum să numere 38 de avocați și 
consultanți fiscali. Echipa este condusă de șapte parteneri cu 
experiență vestică și locală, trei dintre aceștia fiind autorizați 
să practice avocatura în SUA.

73

PPP/PUBLIC 
PROCUREMENT

Rădulescu & Mușoi / Înființată în primăvara anului 2013, 
firma n-a fost considerată niciun moment una tânără, pentru 
că a beneficiat din start de experiența și notorietatea pe piață a 
partenerilor săi. Este printre puținele societăți care raportează 
pe anul în curs o creștere considerabilă a cifrei de afaceri.

92

DISPUTE 
RESOLUTION a t t o r n e y s

suciu popa Suciu Popa și Asociații / Echipa se bazează pe puternica 
reputație construită în decursul a 17 ani de activitate pentru 
investitori strategici și fonduri de investiții strategice, 
antreprenori locali și corporații străine, autorități publice și 
instituții financiare internaționale. Avocații firmei reprezintă 
clienți în toate domeniile dreptului afacerilor.

78

MARITIME LAW

A.A. Iordan, Dumitrică & Asociații / Este una dintre 
puținele companii de top al cărei sediu principal este în 
provincie, la Brăila, în timp ce în Capitală și la Constanța 
are birouri regionale. Ascensiunea firmei a fost susținută de 
aria de nișă maritime law, însă firma are expertiză de înalt 
nivel și pe dreptul afacerilor, comercial și fiscal, consultanță 
comercială și fiscală, litigii, proceduri de insolvență.

84

BRAND 
CULTURE

Țuca, Zbârcea &Asociații / Societatea a fost fondată în 
martie 2005, de către opt parteneri, care dețin și calitatea de 
membri fondatori. În ianuarie 2006, firma a ajuns la actuala 
denumire prin cooptarea lui Gabriel Zbârcea ca Managing 
Partner al firmei.

86

CRIMINAL LAW

Mareș Dănilescu Mareș în asociere cu Dan Lupașcu / 
Înființată în 2011, formată dintr-o echipă tânără și dinamică, 
care se străduiește să urmărească soluții inovatoare la 
probleme juridice din domeniile legii legate de anti-corupție 
și corupție, spălarea banilor, infracțiunile gulerelor albe, 
fraudele, investigațiile și domeniile conexe ale legii afacerilor 
legate de aceste cazuri.

80



13THE TIMES  Legal Innovation

Elitele avocaturii româneşti 2017
CATEGORIA WINNER DESCRIERE PUNCTAJ

M&A

Țuca, Zbârcea & Asociații / Cotată drept lider de piață 
în toate domeniile importante ale dreptului de către 
prestigioase publicații juridice internaționale, Ţuca Zbârcea 
& Asociații oferă servicii pluridisciplinare prin intermediul 
propriilor divizii de specialitate sau rețelei de colaborări 
teritoriale și internaționale.

92

Bondoc și Asociații / Firma a intrat pe piață la 1 februarie 
2014, când biroul local al White & Case din București a fost 
preluat de Lucian Bondoc, unul dintre partenerii societății. 
Cabinetul are acum peste 40 de avocați (dintre care 6 
parteneri), majoritatea cu pregătire internațională și diplome 
obținute de la instituții de învățământ din străinătate și 
acoperă toate ariile de drept importante pentru societăți 
comerciale active în România. 

92

TECHNOLOGY

I.C. Gogan law office / Este un cabinet care mizează pe 
experiența în domeniu a lui Iulian Gogan, avocat cu peste 
16 ani de experiență, specializat în drept comercial, dreptul 
asigurărilor, drept fiscal, drept bancar și mai ales infracțiuni 
cibernetice. 

89

RETROCEDĂRI

Cherecheș & Cherecheș / Este una dintre puținele firme de 
avocatură specializată aproape exclusiv pe o singură arie de 
practică, pe care însă nu are concurență încă de la lansare, 
din 1993. Managerul firmei, Lucia Cherecheș, a intrat în acest 
domeniu oarecum întâmplător și a ajuns la un „palmares“ de 
dosare soluționate aproape imposibil de egalat.

83

INSOLVENCE

Bădescu și Asociații / Condusă de Mihaela Bădescu, avocat 
cu peste 20 de ani de experiență, firma a avut o ascensiune 
importantă, îmbogățindu-și portofoliul cu o serie de clienți 
de mare calibru. 71

BANKING

Bohălțeanu / A intrat pe piață în forță în urmă cu trei ani 
și a ajuns să ofere servicii integrate la cel mai înalt nivel, 
pe Banking&Finance, Piețe de Capital, Drept societar, 
Mergers&Accquisitions/Privatizări, Dreptul Muncii, 
Healthcare&Pharma, Energie și Resurse Naturale, Real 
Estate, Fiscal și Vamal, Achiziții Publice, Concesiuni/PPP, 
Insolvență, Litigii, Protecția Datelor cu Caracter Personal.

87

WHITE COLLAR

Șerban & Asociații / Creat inițial ca birou de avocatură 
în 1997, de către George Șerban, unul dintre pionierii și 
promotorii avocaturii de business din România, Ș&A și-a 
asigurat în fiecare an o mare parte din buget din consultanța, 
asistența și reprezentarea în materia penală, devenit un nume 
de referință pe această arie de practică.

81

▶  Prima cercetare asupra pieţei de avocatură 
de business din România, cu know-how The 
Times și aplicabilitate asupra avocaturii na-
ţionale dezvoltată în colaborare cu Revista 
Română de Consultanţă.

▶  Experienţa Raconteur, publisher pentru The 
Times a zeci de Special Reports care deţin 
recorduri de tiraj în Marea Britanie și  
overview-ul asupra pieţei din România 
conferit de Lion House, de 17 ani pe această 
nișă de business, oferă cifrele și numele rele-
vante ale avocaturii de business românești.

▶  O piaţă estimată între 80 și 120 milioa-
ne de euro anual își spune poveștile de 
succes în prima revistă The Times / Legal 
 Innovation editată în limba română, 
 dintr-o licenţă multianuală ce va fi dezvolta-
tă în anii viitori până la a deveni un jucător 
regional.


