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Despre succes s-au scris si se vor scrie volume întregi în care se predică leadership-ul, se încurajează inovația.  
 
Despre succesele repurtate de casele de avocatură auzim în fiecare zi. Sunt victorii mai mari sau mai mici care realiniază 
normalitatea în tranzacții, în fiscalitate, în achiziții, în mutările importante ale economiei, în jocul de șah al marilor 
jucători din piață. E o lume dură din care, mânați de stereotipii, am putea crede că sunt suficient de puternici să câștige 
lupta, doar bărbații. Dar reprezentantele sexului frumos, și așa cum s-a dovedit la fel de puternic, au arătat că pot munci, 
pot determina mutări importante și pot câștiga respectul cuvenit în durele bătălii.  
 
Pentru Dumneavoastră, doamnele avocat ale avocaturii noastre de business, revista Legal Magazin dedică o seară de 
sărbătoare în care eforturile Dumneavoastră să fie răsplătite cu respect. 

 
Gala Lady Lawyer este o premieră pe plan național și dorește să celebreze doamnele care au reușit să se 
impună de-a lungul timpului în această profesie, să evidențieze cariere de succes, dar și să reliefeze faptul 
că, în România, femeile sunt o adevarată forță în avocatură și mai ales în avocatura de business. 
 
Gala Lady Lawyer va premia tenacitatea, pasiunea, viziunea, inovația, rigoarea profesională și capacitatea 
doamnelor avocat de a stabili parteneriate durabile în interesul societăților în care activează. 
 
Gala Lady Lawyer are şi o misiune socială. 10% din încasări vor fi donate pentru sprijinirea Asociației Stop 
Autismului. 
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Agenda 
 

17:30 – 18:10 - Primirea invitaților 

18:10 – 18:15 – Cuvânt de deschidere av. Ion Ilie-Iordăchescu, Decanul Baroului Bucureşti 

18:15 – 18:35 -  Masă rotundă cu tema Leadership în avocatură 

18:35 – 19:15 - Sesiunea I de premiere pentru categoriile: Instituții, Companii și Societăți de avocatură 

din marile orașe 

19:15 – 19:35 - Moment artistic  susținut de trupa Sarmalele Reci Acustic 

19:35 – 20:00 – Degustare de vin 

20:00 – 21:00 - Sesiunea a II-a de premiere pentru categoriile: cabinete și societăți de avocatură din 

București 

21:00 – 21:15 - Moment artistic susținut de trupa Sarmalele Reci Acustic 

21:15 – 22:00 – Dinner&Cocktail 

Moderator:  Zoltán András - muzician 
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Categorii de premii: Doamne avocat care conduc Departamente Juridice în instituții (ministere, agenții de 
stat, primării, Consilii Județene), Doamne avocat care coordonează Departamente Juridice din companii și 
bănci, Doamne avocat care conduc societăți de avocatură. 
Categorii speciale: Premiul pentru Excelenţă în Management, Premiul pentru Excelenţă în Leadership, 
Premiul pentru Excelenţă în Mentorship. 
Premii pe arii de expertiză: Litigii, Arbitraj național și internațional, Financiar-bancar, Piața de Capital, 
Fuziuni și achizitii / Drept comercial și societar, Dreptul Concurenței, Ajutor de stat, Energie și resurse 
naturale, Insolvență / restructurare, Real estate, PPP / Achiziții Publice / Infrastructură, Taxe și fiscalitate, IT & 
C, Dreptul Muncii, Dreptul Penal al Afacerilor, Dreptul Proprietății Intelectuale, Drepturile omului / CEDO, 
Drept medical / Pharma. 
Criteriile după care vor fi premiate doamnele avocat: Experienţa în piață, Opiniile și recomandările 
clienţilor, Rezultatele înregistrate în 2013 și în semestrul I din 2014, Brandul societăţii, Stilul de leadership, 
Activitatea academică, Apariția în presa de specialitate românească și în Directoarele internaţionale de 
specialitate. 
 
Membrii Juriului 
Mihai Acsinte, Chief Legal Officer, Grupul Renault România 
Flavius Baias, Decanul Facultății de Drept, Universitatea București 
Daniela Lulache, Director General, Nuclearelectrica 
Gabriela Fierbințeanu - Șef serviciu Biroul Unic, Oficiul Național al Registrului Comerțului 
Roxana Wring, Președintele Asociației ProDoMo 
Daniel Grigoroiu-Norocel, Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General, Romtehnica 
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Legal Magazin – Revista profesiilor liberale 

Revista LEGAL MAGAZIN este prima publicație 
care analizează obiectiv piața avocaturii de 
business din România, fără a favoriza sau a 
defavoriza o anumită societate. 

Nu ne vom limita însă numai la cabinetele și 
societățile de avocatură, ci vom prezenta și 
activitatea avocaților din marile companii și a 
directorilor Direcțiilor juridice din ministere, 
agenții, Consilii Județene, a birourilor notariale, a 
birourilor de mediatori, a birourilor de executori 
judecătorești, a agențiilor de proprietate 
industrială (profesii care colaborează strâns cu 
avocații), precum și a sistemului juridic 
(Tribunale, Curți de Apel, ICCJR, CSM). 

Născut din nevoia de a exista un instrument real 
de lucru, atât pentru societățile de avocatură cât 
și pentru mediul de afaceri din România, 
proiectul LEGAL MAGAZIN cuprinde publicația 
LEGAL MAGAZIN (o revistă premium, cu o 
frecvență de apariție de o dată la două luni, 
pentru început, o calitate superioară a hârtiei, 
poze profesioniste și un layout modern), site-ul 
www.legalmagazin.ro (actualizat zilnic) și 
evenimente de business (Legal Magazin Events). 

Contact 
Best Legal Media & Consulting 
Calea Victoriei nr. 136 sc. B et. 7 ap. 59 sect. 
1 București 
 
Mihaela Odică, Sales Manager, Legal 
Magazin: 0740370294, 
mihaela.odica@legalmagazin.ro 
 
Mircea Fica, Senior Editor, Legal Magazin: 
0732.903.216 / 0753.873.869, 
mircea.fica@legalmagazin.ro 
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