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Alina Popescu, co-managing partner al f irmei de avocatură Maravela & Asociatii

Alina Popescu, Maravela & Asociații: În următorii doi ani am
putea deschide un nou birou în altă jurisdicție
16 Iulie 2015   |   Andrei Cîrchelan

În avocatură, creșterea în investiții de la nivel național se simte puternic, cu câteva proiecte majore de

fuziuni și achiziții aflate în pregătire în diferite domenii.

 Tweet

Investițiile, venite spre România

sau plecate dinspre România

spre alte țări, vin cu oportunități

pentru firmele de avocatură, care

gândesc precum companiile din

alte sectoare economice și

privesc spre dezvoltare, reiese

din declarațiile date pentru

publicația internațională The

Lawyer de Alina Popescu, co-

managing partner al firmei de

avocatură Maravela & Asociații.

”Confruntate cu bugete în scădere

pentru servicii juridice, firmele au

fost nevoite să inoveze pe toate

palierele: servicii, tarife, costuri. În condițiile în care tarifele orare sunt din ce în ce mai rare, iar concurența

pentru clienți crește, este mai clar ca niciodată că firmele de avocatură trebuie să funcționeze precum

companiile pentru a fi eficiente”, a declarat Popescu. 

Această gândire de companie, însă, este contrară reglementărilor profesiei din România (și din majoritatea

Europei continentale), care sunt bazate pe un concept foarte diferit pentru practicile juridice și care

restricționează puternic opțiunile de management, restricțiile de publicitate fiind doar un exemplu.

În ceea ce privește bugetele pentru servicii juridice ale clienților, acestea au fost unele dintre cheltuielile reduse

de companii în timpul crizei economice, ceea ce a pus presiune pe piața serviciilor juridice. Multe firme de

avocatură au fost forțate să le ofere clienților, noi sau actuali, reduceri de tarife și metode din ce în ce mai

inovative de calculare a tarifului.  
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Firma de avocatură a viitorului va

schimba puternic cinci lucruri:

modelul de servicii, cel de resurse,

financiar, de tarifare și de investiții
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La problemele legate de criză, se adaugă,

potrivit avocatei, faptul că în România

corupția a constituit multă vreme ”un fapt

bine-cunoscut” și un risc pe care

investitorii străini au trebuit să și-l asume

automat în decizia de a investi.

Acum, faptul că autoritățile din România

iau măsuri drastice e văzut drept un lucru

pozitiv.

”Anul trecut s-a înregistrat o creștere în investiții iar Comisia Europeană

estimează că tendința va continua în 2015 și 2016. Statisticile Băncii

Naționale a României (BNR) pentru începutul anului 2015 susțin aceste

estimări”, a mai spus Popescu.

Potențial după restriște: un birou nou

În avocatură, creșterea în investiții de la nivel național se simte puternic, cu

câteva proiecte majore de fuziuni și achiziții aflate în pregătire în diferite

domenii.

”În plus, pe măsură ce România devine o bază de investiții pentru

activitatea din regiune, iar companiile românești investesc în străinătate,

am început să lucrăm și în alte jurisdicții ca lead counsel în proiecte și

tranzacții transfrontaliere”, a mai spus Popescu.

Astfel, potrivit avocatei, paradigma pare să se schimbe puțin în avocatura de business. În prezent, tranzacțiile

transfrontaliere sunt apanajul firmelor internaționale, care pot funcționa în mai multe jurisdicții în același timp și

pot acoperi mai bine geografic nevoile clientului. ”Regula” zice, în linii mari: tranzacții locale, firme locale,

tranzacții internaționale, firme internaționale.

Lucrurile se schimbă, însă, când vine vorba de jucători locali care caută să investească în străinătate. Pentru ei

are sens să lucreze cu o firmă cu care au o relație tradițională, și să continue această relație dincolo de

granițele țării.

Rămâne de văzut, însă, în ce măsură au antreprenorii locali apetit pentru investiții în afara României. Lucrurile ar

putea deveni mai clare în următorii doi ani, e de părere Popescu.  

”În jurisdicții unde clienții au o anumită dimensiune și proiecte pe termen lung, am putea lua în calcul chiar și

deschiderea unui birou, deși asta ar fi mai degrabă o discuție pentru următorii doi ani”, a mai spus Popescu.
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