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ARTICOLUL SAPTAMANII
Poveste cu mini si maxi-oligarhi
Editorial publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor nr. 9/2014. Autor: Dumitru DOBREV
Prin 2006 mi s-a oferit sansa sa devin senior associate la una din casele de avocatura aflate in a doua
jumatate a topului 10 Romania potrivit Chambers&Partners si Legal 500. Am acceptat pozitia cu bucurie, ca
pe un mare pas in cariera, pentru ca in donquijotismul meu de atunci, ma si vedeam angrenat in arbitraje
internationale la I.C.C. Paris, Zürich sau Viena si litigii de proprietate intelectuala. Este important de spus ca
proveneam dintr-un S.C.A. no name care facea „de toate, mai putin penal”. Asta insemna din toate cate
putin: civil, comercial, muncii, insolventa si contencios administrativ, dar si dreptul familiei care nu m-a
entuziasmat, nici in studentie dar nici mai tarziu ca practician, datorita patetismului pe care-l presupun, nu
de putine ori, pledoariile in acest domeniu al dreptului.
Numai ca socoteala de la „interviul de angajare” nu s-a potrivit cu cea din prima zi de lucru si m-am trezit
lucrand 75% real-estate si doar 25% altceva (in care intra si proprietatea intelectuala) desi, cu numele, eram alocat departamentului
de litigii. Asta pentru ca banii buni se faceau in momentul respectiv din tranzactii imobiliare.
...citeste articolul integral
...si comentează pe

NOUTATI

AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informatiile disponibile la
data de 3.11.2014.
...citeste articolul integral

BREVIAR LEGISLATIV
Informatiile prezentate se refera la actele normative
aparute in perioada 27 - 31 octombrie 2014
...citeste articolul integral

Monitorul Jurisprudentei nr.
37/2014
Monitorul Jurisprudentei este o publicatie bilunara
online, dedicata monitorizarii jurisprudentei
nationale recente si relevante.
Din cuprins:
JURISPRUDENTA CIVILA - Drept de superficie.
Dobandire. Prezumtia instituita de dispozitiile art.
492 C. civ. [Curtea de Apel Timisoara, decizia civila
nr. 1325/R din 16 octombrie 2013]
JURISPRUDENTA PENALA - Conversiunea condamnarii. Pedeapsa
rezultanta stabilita prin cumul aritmetic in statul de condamnare [Curtea
de Apel Bucuresti, sentinta penala nr. 329/F din 30 iunie 2013]
...mai multe detalii si comenzi

EVENIMENTE
Excelenta in relatia cu clientii, seminar sustinut de dl. Mihai
Dragoi
In data de 26 noiembrie va avea loc seminarul “Excelenta in relatia cu clientii”.

noastra.

Programul are un singur obiectiv: sa ne ajute sa descoperim cum ar trebui sa gandim fiecare interactiune
pe care o avem cu clientii, ce abilitati si competente sa folosim pentru a avansa, de fiecare data, cu fiecare
ocazie, catre o relatie excelenta cu clientii si, implicit, catre obtinerea beneficiilor dorite din activitatea

Seminarul este sustinut de dl. Mihai Dragoi, profesionist in domeniul vanzarilor. Acesta a implementat cu succes proiecte de crestere a
capabilitatilor comerciale si a condus activitatea de dezvoltare a abilitatilor si competentelor profesionistilor din domeniul juridic.
...citeste articolul integral
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