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Bun   venit!
Valorile comune generează încredere.  

Încrederea generează legături durabile şi de succes.

Bine aţi venit în lumea D&B David şi Baias,  

un parteneriat de succes avocat-client,  

bazat pe încredere şi valori comune.

Echipa noastră vă pune la dispoziţie soluţii 
integrate, novatoare şi pragmatice prin 
acordarea de asistenţă, reprezentare şi 
consultanţă juridică �n următoarele domenii: 
societăţi comerciale şi grupuri de societăţi; 
fuziuni, achiziţii şi restructurări; proprietăţi 
imobiliare; relaţii de muncă; servicii 
financiare şi pieţe de capital; concurenţă şi 
ajutoare de stat; proprietate intelectuală; 
protecţia consumatorului şi a datelor cu 
caracter personal; litigii fiscale şi comerciale. 
De asemenea, D&B David şi Baias este 
specializată �n domeniile farmaceutic şi 
IT&Telecom, furniz�nd soluţii specifice 
pentru societăţile din aceste industrii.

Avocaţii de la D&B David şi Baias au o 
lungă relaţie de colaborare cu PwC, cea 
mai mare reţea internaţională de audit şi 
consultanţă fiscală şi de afaceri, precum 
şi cu firmele de avocatură corespondente 
ale acesteia, put�nd astfel să furnizeze 
fiecărui client multinaţional sau local soluţii 
multidisciplinare adaptate nevoilor acestuia.

D&B David şi Baias, societatea de avocatură 

corespondentă a PwC în România, a fost 

fondată în anul 2002 de profesorii Sorin 

David şi Flavius Baias. 

Dedicaţi avocaturii pentru afaceri, 

contribuim încă de la început, împreună 

cu clienţii, la dezvoltarea şi consolidarea 

societăţilor acestora şi, în general, la 

promovarea în România a unui mediu de 

afaceri profesionist, dinamic şi onest.



Domenii de
experienţă

Un sfat eficient pune în legătură 

mai multe resurse, într-un timp mai 

scurt, cu costuri mai mici.

D&B David şi Baias vă pune la 

dispoziţie un pachet complet de 

soluţii multidisciplinare,  

dezvoltate prin cooperarea directă 

cu PwC România.
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Societăţi comerciale şi grupuri de societăţi

Fie că intenţionaţi să înfiinţaţi sau să dizolvaţi o societate 

comercială, fie că aveţi nevoie de informaţii despre organizarea 

unei societăţi sau formarea unui parteneriat, D&B David şi Baias 

vă pune la dispoziţie soluţii corporatiste adaptabile dimensiunii 

şi profilului comercial al afacerii dumneavoastră. Lucrând în 

strânsă legătură cu echipele de restructurare fiscală şi financiară 

ale PwC (plasate de asemenea în topul pieţei de consultanţă în 

acest domeniu), vă oferim servicii complexe, analiză sofisticată 

şi asistenţă pentru un bun management al proiectelor. 

Avem experienţa şi cunoştinţele 

necesare pentru a vă ţine la curent 

cu cele mai importante detalii 

legislative şi practice în orice proiect.

Consultanţă şi asistenţă juridică privind constituirea societăţilor 

comerciale şi modalităţile de structurare iniţială a activităţii în România

consultanţă şi asistenţă juridică pentru �nfiinţarea societăţilor comerciale, pentru  »

�nregistrarea sucursalelor, precum şi cu privire la modul de organizare a organelor 

statutare, implementarea sistemului de administrare – unitar/dualist, redactarea 

documentelor necesare pentru Registrul Comerţului;

asistenţă juridică privind modalităţile de organizare şi desfăşurare a activităţii  »

ce urmează a fi �ntreprinsă �n Rom�nia din perspectiva stabilirii formei juridice 

adecvate, prin raportare la modul de organizare a activităţii �n cadrul grupului, 

precum şi prin raportare la natura activităţii ce urmează a fi desfăşurată;

consultanţă juridică const�nd �n redactarea de analize comparative �ntre formele  »

de societate permise �n conformitate cu legislaţia din Rom�nia, evidenţiind 

caracteristicile acestora, avantajele şi dezavantajele, precum şi redactarea de 

comparaţii juridice �ntre desfăşurarea activităţii prin intermediul unei filiale sau al 

unei sucursale.

Consultanţă şi asistenţă juridică privind modificările ce 

intervin în activitatea societăţilor comerciale

consultanţă şi asistenţă juridică privind funcţionarea organelor corporatiste ale  »

societăţilor comerciale, at�t cele organizate �n sistem dualist, c�t şi unitar, precum 

şi asistenţă cu privire la drepturile şi obligaţiile administratorilor;

consultanţă juridică privind drepturile acţionarilor minoritari, propunerea de  »

soluţii juridice cu privire la remedierea situaţiilor de activ net negativ al societăţii, 

asistenţă juridică şi consultanţă cu privire la modalităţile şi procedeele de majorare 

şi reducere a capitalului social.

Consultanţă şi asistenţă juridică 

privind restructurarea grupurilor 

de societăţi comerciale

asistenţă juridică pentru restructurări (e.g. fuziuni,  »

divizări, lichidări; aceste proiecte au �n vedere 

reglementările de drept al societăţilor comerciale 

şi cele de dreptul muncii sau din alte ramuri de 

drept, �n funcţie de specificul fiecărei afaceri), 

incluz�nd redactarea documentelor şi �ndeplinirea 

formalităţilor �n legătură cu restructurarea 

societăţii/grupului de societăţi.

Consultanţă şi asistenţă juridică 

privind dizolvarea şi lichidarea 

societăţilor comerciale

asistenţă şi consultanţă juridică �n fiecare dintre  »

etapele de dizolvare şi lichidare a societăţilor 

comerciale şi a sucursalelor, redactarea 

documentelor necesare pentru Registrul 

Comerţului şi asistenţă juridică pentru radierea 

societăţilor comerciale.



4

Fuziuni şi achiziţii

Fuziunile şi achiziţiile sunt de cele mai multe ori procese 

solicitante pentru toate părţile implicate. Echipa noastră 

a fost implicată în majoritatea tranzacţiilor importante 

din ultimii ani. Am fost mereu alături de clienţii noştri 

pentru a le proteja afacerea, a le înţelege obiectivele şi a 

le urmări cu perseverenţă pe tot parcursul negocierilor. 

În plus, colaborarea cu PwC 

ne permite să vă furnizăm 

servicii integrate, pe măsura 

nevoilor dumneavoastră.

Asistenţă în tranzacţii

asistenţă acordată acţionarului (grupului de acţionari) pe durata tranzacţiilor de   »

v�nzare a participaţiei la capital (structurarea tranzacţiilor, negocierea Contractelor 

de v�nzare-cumparare de acţiuni, precum şi a documentaţiei aferente tranzacţiei, 

asistenţă referitoare la procedura �n faţa Consiliului Concurenţei);

asistenţă pe durata tranzacţiilor de cumpărare const�nd �n realizarea »  de 

analiză-diagnostic (due-dilligence juridic) negocierea şi redactarea contractului 

de v�nzare-cumpărare acţiuni/părţi sociale, reprezentare �n faţa Consiliului 

Concurenţei cu privire la concentrarea economică, precum şi �n faţa altor 

autorităţi relevante.

Realizarea due diligence-ului juridic  

şi a analizei juridice

�n cadrul tranzacţiilor, dar şi separat, oferim  »

asistenţă de due diligence juridic, at�t pentru 

v�nzător, c�t şi pentru cumpărător, asupra 

societăţilor-ţintă din diverse sectoare, cum ar 

fi: produse de larg consum, produse industriale, 

telecomunicaţii, bancar, informatic şi media, 

av�nd drept scop de a identifica cele mai 

importante riscuri ce derivă din activitatea 

societăţii, pentru a obţine o imagine fidelă a 

situaţiei sale juridice.

Structurarea tranzacţiei

asistenţă juridică privind structurarea tranzacţiilor  »

const�nd �n redactarea de opinii juridice privind 

analiza alternativelor de structurare a tranzacţiei 

identificate �n cazul specific, asistenţă acordată 

clientului �n vederea alegerii structurii celei mai 

avantajoase din punct de vedere juridic pentru 

realizarea unei tranzacţii (din perspectiva achiziţiei 

şi, respectiv, a v�nzării), dar şi asistenţă cu privire 

la implementarea structurii respective.
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Concurenţă şi Ajutoare de stat

Sorin David, profesor de dreptul concurenţei la Facultatea de 

Drept din Bucureşti, conduce o echipă stabilă de profesionişti, 

care au o activitate academică recunoscută şi o experienţă 

vastă şi o bună cunoaştere a principalilor actori din fiecare 

industrie. Împreună cu clienţii noştri, contribuim la consolidarea 

şi progresul practicii de concurenţă în România.

Dreptul concurenţei este un 

teritoriu dinamic, a cărui evoluţie 

are un impact semnificativ asupra 

operaţiunilor clienţilor noştri. 

consultanţă specializată �n legătură cu prevederile legislaţiei rom�neşti  »

şi comunitare �n materia concurenţei (practici anticoncurenţiale, 

concentrări economice, concurenţă neloială, precum şi ajutor de stat);

asistenţă şi reprezentare �n faţa Consiliului Concurenţei (ex. asistenţă �n  »

obţinerea unor puncte de vedere oficiale, inclusiv scrisori de �ndrumare, 

din partea autorităţii de concurenţă, asistenţă la investigaţii, reprezentare 

la audieri, asistenţă la redactarea de răspunsuri la solicitările de informaţii 

din partea Consiliului Concurenţei etc.) pe diferite pieţe relevante;

revizuirea şi analiza operaţiunilor trecute şi viitoare realizate de clienţi,  »

din perspectiva normelor de concurenţă aplicabile, a necesităţii notificării 

sau obţinerii aprobării Consiliului Concurenţei/Comisiei Europene;

analiză a clauzelor cu un potenţial efect anticoncurenţial incluse �n diferite tipuri  »

de contracte, politici de preţ din perspectiva restricţionărilor aduse concurenţei pe 

piaţa relevantă (�n cazul unei �nţelegeri sau al unui abuz de poziţie dominantă);

redactarea de contracte �n vederea concilierii intereselor comerciale  »

ale părţilor cu limitările normelor de drept concurenţial;

furnizarea de opinii şi analize cu privire la anumite practici şi comportamente  »

ale agenţilor economici pe piaţa relevantă din perspectiva respectării  

legislaţiei concurenţei;

asistenţă cu privire la notificarea concentrărilor economice la Consiliul Concurenţei;  »

asistenţă şi reprezentare �n faţa instanţelor  »

rom�ne �n litigii de dreptul concurenţei �mpotriva 

unor decizii emise de către Consiliul Concurenţei 

�n vederea anulării acestora sau reducerii 

cuantumului amenzilor cuprinse �n acestea;

asistenţă cu privire la respectarea legislaţiei specifice  »

comercializării produselor şi serviciilor pe piaţă;

asistenţă şi instruire pentru management/ »

personalul cheie cu privire la respectarea 

normelor de concurenţă (ex. seminarii, 

prezentări, simulări de investigaţii etc.);

asistenţă şi reprezentare a clienţilor cu privire la  »

obţinerea de ajutor de stat (ex. obţinerea de avize 

din partea autorităţilor competente, pregătirea 

dosarului �n vederea obţinerii de ajutor de stat, 

fie individual, fie pe bază de schemă etc.)

analiza beneficiilor obţinute din surse  »

publice de agenţii economici, din punct 

de vedere al ajutorului de stat.
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Servicii financiare şi pieţe de capital

Înţelegem dinamica acestei pieţe şi complexitatea 

reglementărilor ei. Urmărim în permanenţă evoluţia legislaţiei 

şi a practicii româneşti, europene şi internaţionale. Suntem 

în dialog constant cu autorităţile de reglementare, în 

beneficiul armonizării intereselor clienţilor şi ale autorităţilor. 

Investim timp şi efort pentru a ne perfecţiona permanent 

cunoştinţele despre industrie. Astfel, suntem partenerii 

clienţilor noştri în toate etapele dezvoltării afacerii lor. În 

portofoliul echipei D&B David şi Baias se numără proiecte 

complexe derulate pentru actori prestigioşi din industrie.

Bancar – Financiar

asisten » ţă juridică şi consultanţă acordată societăţilor autohtone şi 

internaţionale �n vederea constituirii si autorizării de instituţii de credit 

şi instituţii financiare nebancare �n Rom�nia, incluz�nd structurarea şi 

organizarea activităţii, a operaţiunilor şi produselor acestora, precum şi 

aspecte legate de desfăşurarea activităţii �n baza „paşaportului european”;

asistenţă juridică şi consultanţă acordată fie instituţiilor de credit, �n  »

calitate de creditori, fie societăţilor autohtone şi internaţionale, �n 

calitate de debitori, �n legătură cu pregătirea şi negocierea documentaţiei 

necesare pentru acordarea sau obţinerea de finanţare;

proiecte de audit juridic al instituţiilor autorizate de Banca Naţională  »

a Rom�niei să �şi desfăşoare activitatea �n Rom�nia, precum şi 

asistenţă �n cadrul tranzacţiilor care implică astfel de instituţii;

asistenţă juridică şi consultanţă acordată instituţiilor de credit şi instituţiilor  »

financiare �n cadrul proiectelor de restructurare (fuziuni, divizări, achiziţii, 

restructurare de portofolii), inclusiv pentru implementare, precum şi pentru 

restructurarea extrajudiciară a obligaţiilor clienţilor, respectiv pe parcursul insolvenţei;

Pieţe de capital

asistenţă juridică şi consultanţă pentru oferte publice de valori mobiliare   »

(acţiuni, obligaţiuni);

asistenţă juridică şi consultanţă �n legătură cu asigurarea respectării  »

cerinţelor legale de către societăţile ale căror valori mobiliare sunt 

admise la tranzacţionare (raportare şi transparenţă, drepturile acţionarilor 

minoritari, abuzul de piaţă, regimul informaţiilor privilegiate), precum şi 

restructurarea societăţilor listate (fuziuni, divizări, achiziţii, transferuri);

asistenţă juridică şi consultanţă pentru fonduri de investiţii (din state   »

membre UE şi state terţe);

asistenţă juridică privind structurarea  »

diferitelor tranzacţii �n care sunt implicate 

societăţi listate sau acţiuni ale acestora;

asistenţă juridică şi consultanţă �n legătură cu  »

activitatea şi operaţiunile participanţilor la piaţa 

de capital (societăţi de investiţii financiare, 

societăţi de servicii de investiţii financiare, 

societăţi de administrare a investiţiilor).

Asigurări şi pensii private

asistenţă juridică şi consultanţă �n vederea  »

constituirii si autorizării de societăţi de 

asigurări şi intermediari �n asigurări, 

precum şi societăţi de pensii private;

asistenţă juridică şi consultanţă cu privire  »

la structurarea şi organizarea activităţii, a 

operaţiunilor şi produselor societăţilor de 

asigurări, ale intermediarilor �n asigurări şi 

societăţilor de pensii private, precum şi �n 

legătură cu desfăşurarea activităţii acestora 

�n baza „paşaportului european”;

asistenţă şi consultanţă juridică acordată  »

societăţilor de asigurări şi societăţilor de 

pensii cu privire la cerinţele de supraveghere 

impuse de autorităţile competente din 

domeniul asigurărilor şi al pensiilor private;

analiza de contracte de asigurări,  »

contracte de intermediere, precum şi 

orice alte tipuri de contracte �ncheiate de 

societăţi de asigurare sau de pensii;

proiecte de audit juridic la societăţi de  »

asigurări, intermediari şi societăţi de pensii, 

precum şi asistenţă �n cadrul tranzacţiilor;

asistenţă juridică şi consultanţă acordată societăţilor  »

de asigurări, intermediarilor şi societăţilor de pensii 

�n cadrul proiectelor de restructurare (fuziuni, 

divizări, achiziţii, transfer de portofoliu, externalizare 

de activităţi, �nfiinţarea de centre de servicii), 

pentru implementare, precum şi post-finalizare;

asistenţă juridică şi consultanţă acordată  »

unor societăţi comerciale pentru �ncheierea 

de poliţe de asigurare pentru riscuri variate.



7

Proprietăţi imobiliare

Piaţa imobiliară poate înregistra evoluţii neaşteptate. 

Consultanţa juridică de bună calitate este esenţială pentru 

reuşita unui proiect în acest domeniu. Înţelegem în profunzime 

subtilităţile pieţei şi acordăm deosebită atenţie detaliilor. 

Astfel, clienţii D&B David şi Baias beneficiază de serviciile unei 

echipe pragmatice, creative şi experimentate, care acordă o 

atenţie egală obiectivelor clienţilor şi detaliilor proiectelor.

realizarea de rapoarte de analiză juridică at�t pentru cumpărator, c�t  »

şi pentru v�nzător, pe baza documentelor legale şi a �nregistrărilor 

care atestă titlul de proprietate asupra terenurilor şi clădirilor;

consultanţă juridică pentru v�nzarea-cumpărarea de  »

proprietăţi imobiliare şi finanţarea achiziţiilor;

consultanţă juridică �n legătură cu structurarea parteneriatelor şi a altor   »

investiţii imobiliare;

asistenţă juridică pentru finanţarea şi refinanţarea proiectelor imobiliare, revizuirea şi  »

redactarea documentaţiei necesare şi asistenţă �n timpul negocierilor cu finanţatorii;

consultanţă juridică pe parcursul dezvoltării proiectelor imobiliare,  »

precum şi asistenţă juridică �n legătură cu normele de urbanism 

şi autorizaţii, avize de construire, tehnice şi de mediu;

redactarea unei varietăţi de contracte şi documente �n legătură cu  »

dezvoltarea proiectelor imobiliare, precum: contracte de antrepriză, 

contracte de �nchiriere, contracte de management etc.;

asistenţă �n litigii imobiliare. »
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Proprietate intelectuală  
şi comerţ electronic

Protejarea ideilor profitabile şi a aplicaţiilor 

acestora este deosebit de importantă.

D&B David şi Baias este o societate de avocatură consacrată, 

ce îmbină cunoştinţele fiscale cu cele juridice în materie de 

proprietate intelectuală şi comerţ electronic. Astfel, oferim 

clienţilor noştri soluţiile cele mai eficiente, într-o abordare 

multidisciplinară, sprijinindu-i în valorificarea completă a ideilor lor.

consultanţă pe probleme referitoare la proprietatea intelectuală, �n  »

conformitate cu legislaţia aplicabilă şi interesele clientului;

consultanţă privind creaţiile susceptibile de a fi protejate, fie prin  »

dreptul de proprietate industrială, fie prin dreptul de autor;

consultanţă �n probleme de folosire nepermisă a brandurilor, a conceptelor  »

de afaceri şi ideilor �n care s-a investit substanţa economică

consultanţă privind publicitatea �nşelătoare şi comparativă etc; »

�ndeplinirea diferitelor proceduri pe l�ngă autorităţile competente, consultanţă  »

juridică pentru protejarea şi exploatarea brevetelor, a mărcilor de comerţ, a 

drepturilor de autor, a know-how-ului şi a altor drepturi de proprietate intelectuală;

consultanţă privind interpretarea şi aplicarea prevederilor specifice �n  »

materie de proprietate intelectuală şi protejarea creaţiilor intelectuale;

consultanţă pe plan comercial şi normativ �n materie de telecomunicaţii,  »

difuzare, informatică, internet, comerţ electronic, protecţia bazelor de 

date şi a programelor informatice din punct de vedere legal, precum 

şi �n materie de semnături digitale, media şi protecţia datelor;

redactarea şi/sau revizuirea unor contracte de licenţă/ »

cesiune de licenţă şi a unor contracte de franciză;

asigurarea protecţiei juridice a reclamelor, afişelor publicitare şi/sau a oricăror altor  »

tipuri de materiale promoţionale, fie că acestea reprezintă opere la comandă sau nu;

protecţia juridică a website-urilor şi a conţinutului acestora, precum  »

şi consilierea juridică �n vederea asigurării conformităţii website-

urilor şi a conţinutului acestora cu legislaţia rom�nă aplicabilă;

consultanţă cu privire la software şi aspecte legate de software; »

consultanţă cu privire la migrarea drepturilor de proprietate  »

intelectuală �n cadrul aceluiaşi grup de societăţi.
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Relaţii de muncă

Fluctuaţia economiei influenţează direct piaţa muncii şi în special 

relaţiile de muncă. Am dezvoltat relaţii de lungă durată cu clienţii 

noştri şi cunoaştem în profunzime afacerile pe care le conduc. Astfel, 

le putem fi alături în luarea deciziilor strategice privind personalul.

Asistenţă juridică privind contractele individuale de muncă

redactarea şi modificarea contractelor individuale de muncă,  »

acord�nd o atenţie deosebită regimului juridic al clauzelor 

specifice ce au �n vedere protecţia intereselor angajatorilor;

redactarea documentelor necesare legate de �ncetarea contractelor   »

individuale de muncă;

asistenţă juridică privind �ncheierea de acorduri �ntre salariaţi şi angajatori,  »

ce se referă at�t la personalul executiv, c�t şi la cel din top management, 

acorduri ce includ at�t clauze de ne-concurenţă, c�t şi de confidenţialitate;

asistenţă juridică privind negocierea pachetelor de �ncetare a contractului  »

individual de muncă pentru salariaţii ce au poziţii de management;

soluţionarea unor probleme zilnice legate de dreptul muncii, incluz�nd  »

neexhaustiv: negocierile şi redactarea contractelor individuale de muncă, 

compensaţiile plătite �n avans, pensionarea anticipată, detaşarea.

Asistenţă juridică în restructurarea afacerii

asistenţă juridică privind restructurarea personalului �n urma tranzacţiilor, a  »

procedurilor de fuziune şi divizare, reorganizare şi concedieri colective;

redactarea de contracte de detaşare pentru salariaţii detaşaţi  »

ca urmare a externalizării serviciilor societăţilor;

asistenţă juridică �n beneficiul clienţilor, cu privire la drepturile salariaţilor �n cazul  »

transferului de �ntreprindere şi redactarea de contracte de transfer de �ntreprindere;

redactarea de analize juridice cu privire la probleme de dreptul muncii. »

Asistenţă juridică legată de 

contractele colective de muncă

redactarea de contracte colective de muncă  »

şi de regulamente de ordine interioară;

asistenţă acordată clienţilor �n negocierea  »

contractelor colective de muncă;

consilierea clienţilor cu privire la sindicate,  »

alegerea reprezentanţilor angajatorilor �n 

cadrul negocierilor colective, acţiuni sindicale 

(greve), timpul de lucru şi discriminare. 

Asistenţă juridică privind 

reprezentarea clienţilor în instanţă

asistenţă juridică privind negocierea acordurilor  »

de �ncetare cu salariaţii concediaţi;

asistenţă juridică prin reprezentarea �n  »

instanţă a clienţilor �n cadrul litigiilor 

legate de termenii şi condiţiile contractelor 

de muncă (salariul şi alte drepturi ale 

salariaţilor, cazuri de hărţuire sexuală etc.).

Cursuri de pregătire privind legislaţia muncii

cursuri de pregătire privind legislaţia muncii  »

at�t dintr-o perspectivă generală (organizate 

pentru clienţi din diferite industrii), c�t şi din 

perspectiva nevoilor specifice ale fiecărui client.

Experienţa şi cunoştinţele 

echipei noastre ne permit 

interpretarea flexibilă a legislaţiei 

şi creativitate în găsirea 

soluţiilor de care aveţi nevoie.
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Litigii

Echipa D&B David şi Baias susţine cu precădere speţe complexe. 

Urmărim eficienţa maximă a demersului nostru judiciar, cu efort 

minim din partea clientului, preferând o soluţie pre-litigiu unui 

conflict costisitor şi de lungă durată, ori de câte ori este posibil. 

Reputaţia şi experienţa noastră în domeniul 

litigiilor fiscale sunt fără egal.

Litigii de drept fiscal

asistenţă acordată clienţilor �n privinţa contestării deciziilor de impunere şi a  »

rapoartelor de inspecţie fiscală emise de autorităţile fiscale pentru �ncălcarea:

regulilor privind plata diferitelor categorii de taxe şi impozite   »

(ex. TVA, impozit pe profit, impozit cu reţinere la sursă, contribuţii 

de asigurări sociale, impozit pe venit, taxe locale etc);

regulamentelor vamale; »

regimului special aplicabil bunurilor accizabile; »

asistenţă acordată clienţilor �n privinţa contestării amenzilor  »

aplicate de autorităţile fiscale din varii motive, precum:

amenzi aplicate instituţiilor bancare pentru �ncălcarea regulamentelor specifice; »

amenzi aplicate pentru �ncălcarea regulilor privind regimul construcţiilor. »

Litigii de drept comercial

asistenţă acordată clienţilor implicaţi �n litigii comerciale  »

ce privesc executarea contractelor comerciale;

asistenţă acordată clienţilor cu privire la litigii de concurenţă neloială; »

asistenţă acordată clienţilor �n alte tipuri de litigii comerciale. »

Litigii de dreptul concurenţei

asistenţă acordată clienţilor �n privinţa contestării deciziilor Consiliului  »

Concurenţei prin care au fost constatate pretinse �ncălcări ale legislaţiei 

privind dreptul concurenţei (ex. �mpărţirea pieţei, cartel etc.)

Litigii de dreptul muncii

asistenţă acordată clienţilor �n cazuri �n care  »

angajaţii acestora contestă deciziile de �ncetare 

a contractelor individuale de muncă;

asistenţă acordată clienţilor �n litigii privind  »

pretinse �ncălcări ale contractelor de muncă 

(salarii, alte tipuri de compensaţii etc.).

Litigii de drept administrativ

asistenţă acordată clienţilor �n contestarea actelor  »

administrative emise de autorităţile rom�ne (acte 

normative, licenţe, autorizaţii şi permise etc.);

asistenţă acordată clienţilor �n privinţa contestării  »

rezultatelor procedurilor de achiziţii publice.

Litigii de drept civil

asistenţă acordată clienţilor �n litigii imobiliare: »

asistenţă �n beneficiul clienţilor �n varii  »

litigii din domeniul imobiliar (ex. restituirea 

dreptului de proprietate asupra imobilelor 

preluate abuziv de regimul comunist, anularea 

contractelor de v�nzare-cumpărare, etc.);

asistenţă �n beneficiul clienţilor  »

�n litigii de carte funciară;

asistenţă acordată clienţilor �n litigii privind  »

dreptul de proprietate intelectuală şi industrială;

asistenţă acordată clienţilor �n litigii pornite  »

�mpotriva competitorilor cu privire la folosirea 

mărcilor şi a desenelor industriale.

Executare silită

asistenţă acordată clienţilor �n privinţa contestării  »

procedurii executării silite �ncepute �n mod 

ilegal de autorităţile fiscale (ex. lipsa titlului de 

creanţă, executarea silită a creanţelor bugetare 

cu nerespectarea dispoziţiilor legale, etc.);

asistenţă acordată clienţilor �n privinţa  »

punerii �n executare şi/sau a contestării 

executării silite a contractelor comerciale.
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Protecţia consumatorului  
şi a datelor cu caracter personal

Pentru a naviga în acest domeniu sensibil este nevoie de o 

bună înţelegere a dispoziţiilor legale şi a mizelor inerente. 

Avem cunoştinţele necesare pentru a ne asigura că activitatea 

clienţilor noştri nu încalcă drepturile consumatorilor. În acelaşi 

timp, le oferim consultanţă în aplicarea legislaţiei în vigoare 

privind folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal. 

consultanţă cu privire la drepturile consumatorilor care  »

trebuie respectate �n relaţia clienţilor cu aceştia;

servicii juridice privind cerinţele care trebuie respectate de clienţi referitor  »

la produsele sau serviciile comerciale destinate uzului consumatorilor;

consultanţă juridică privind conformitatea activităţilor realizate de societate  »

cu practicile comerciale acceptate conform regimului juridic aplicabil;

asistenţă juridică privind raporturile juridice cu autorităţile şi instituţiile  »

publice competente �n materia protecţiei consumatorului;

redactarea sau revizuirea clauzelor contractuale (e.g. din contractele de abonament,  »

de servicii) din perspectiva prevederilor specifice protecţiei consumatorilor;

consultanţă privind cerinţele obligatorii aplicabile prelucrării datelor personale, cu  »

scopul de a se asigura conformitatea procesării datelor cu reglementările �n vigoare;

realizarea notificărilor la autoritatea competentă privind  »

prelucrarea datelor personale �n ţară şi �n străinătate.

D&B David şi Baias asigură 

legătura echilibrată dintre 

clienţi şi consumatori, acoperind 

toate posibilităţile de a utiliza 

datele cu caracter personal.
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IT & Telecom

Industria IT & Telecom are una dintre cele mai rapide dezvoltări. 

Echipa D&B David şi Baias are o amplă experienţă în domeniu, 

răspunzând unei largi varietăţi de cerinţe ale clienţilor săi. 

consultanţă cu privire la diverse aspecte specifice  »

activităţii curente a jucătorilor din această piaţă;

analiză a normelor juridice specifice  »

industriei Telecom şi asistenţă �n vederea 

obţinerii de interpretări oficiale din partea 

autorităţilor competente �n materie;

analiză şi asistenţă �n vederea implementării  »

unor soluţii privind v�nzarea legată, politici de 

preţ, diverse proceduri operaţionale interne etc. 

�n considerarea dispoziţiilor legale aplicabile;

consultanţă şi asistenţă �n vederea implementării  »

reglementărilor specifice de protecţie a 

consumatorilor �n activitatea curentă a clienţilor;

consultanţă �n legătură cu principalele tipuri de  »

contracte �ncheiate de clienţi care operează pe 

piaţa Telecom (e.g. contracte de abonament);

consultanţă privind protecţia conţinutului  »

transmis sau accesibil prin intermediul unui 

serviciu de comunicaţii electronice destinat 

publicului, at�t din perspectiva reglementărilor 

specifice industriei Telecom, c�t şi a protecţiei 

drepturilor de proprietate intelectuală.

În colaborările cu partenerii noştri 

ţinem pasul cu noile tehnologii, 

înţelegând permanenta schimbare 

a premiselor de aplicabilitate a 

asistenţei juridice şi modelând-o 

în funcţie de evoluţiile tehnicii. 
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Farmaceutice

Piaţa farmaceutică are un 

cadru de reglementare specific, 

ce impune un nivel înalt de 

specializare şi de adaptare la 

particularităţile clienţilor. 

asistenţă privind �nfiinţarea �n Rom�nia a filialelor  »

societăţilor farmaceutice multinaţionale;

asistenţă pe parcursul schimbării  »

modelului de afaceri;

asistenţă privind elaborarea unei structuri flexibile a  »

acţionariatului societăţilor locale, �n vederea asigurării 

listării �n viitor la bursele de valori mobiliare;

elaborarea / implementarea diferitelor strategii  »

de v�nzare a participaţiilor acţionarilor 

din societăţi de distribuţie locale;

asistenţă �n domeniul evaluării tratamentului fiscal  »

privind diverse tipuri de cheltuieli (respectiv activităţi 

de marketing şi promoţionale, sponsorizare);

asistenţă privind elaborarea unor politici  »

corecte de aplicare a discount-urilor, �n 

conformitate cu reglementările �n vigoare;

efectuarea de analize juridice comprehensive,  »

destinate identificării riscurilor potenţiale 

din perspectiva juridică;

analiza implicaţiilor juridice ale interacţiunilor  »

cu specialiştii din domeniul sănătăţii.

D&B David şi Baias numără în portofoliul său de clienţi jucători 

importanţi din sectorul farmaceutic, cărora le oferă un pachet 

de soluţii integrate fiscale şi juridice, inovatoare şi transparente, 

dezvoltate de o echipă de profesionişti în domeniu.





Echipa noastră
O echipă de succes pune 

în valoare individualitatea 

fiecărui membru al ei.

Gestionarea „legăturilor” dintre oameni conturează 

echipa potrivită pentru clientul potrivit.  

La D&B David şi Baias, clienţii devin parte a echipei 

noastre. De aceea, după încheierea cu succes a fiecărui 

proiect, aceştia ne mulţumesc personal.



Sorin David

Un partener adevărat are experienţă, 

înainte de toate, în echilibru.

Flavius Baias

Sorin David este partener coordonator al D&B David şi Baias. 
A absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti �n anul 1988. De 
asemenea, a absolvit instituţii de �nvăţăm�nt superior din Rom�nia (Doctorat 
summa cum laude), Statele Unite ale Americii (Masterat �n Drept fiscal – 
„with honors”) şi Olanda (studii post-universitare). 
Este membru al Baroului Bucureşti din anul 1991 şi a fost arbitru al Curţii de 
Arbitraj de pe l�ngă Camera de Comerţ şi Industrie p�nă �n anul 2005. Este 
cadru universitar al Facultăţii de Drept din Bucureşti. 
Profesorul David este unul dintre cei mai renumiţi specialişti �n materie de 
societăţi comerciale, concurenţă, fuziuni şi achiziţii.

Flavius Baias este partener fondator al D&B David şi Baias. 
ën prezent este Decan al Facultăţii de Drept din Bucureşti, fiind suspendat 
din practica de avocatură. Are o experienţă profesională considerabilă 
�n domeniile imobiliar şi al litigiilor, asist�nd şi reprezent�nd �n aceste 
probleme at�t companii străine, c�t şi clienţi rom�ni. Flavius Baias este 
arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe l�ngă Camera 
de Comerţ şi Industrie a Rom�niei. 
Ca fost Secretar de Stat �n Ministerul de Justiţie, a dezvoltat un domeniu 
particular de specializare prin elaborarea şi modificarea reglementărilor 
esenţiale pentru domeniul imobiliar (de exemplu, Legea Proprietăţii Publice 
şi Legea Concesiunii). Profesorul Baias a primit premiul Academiei Rom�ne 
pentru cartea sa „Simulaţia – Studiu de Doctrină şi Jurisprudenţă”.



Dan Dascălu

Anda Rojanschi

Manuela Guia

Dan Dascălu conduce departamentele de Litigii şi Relaţii de muncă ale 
D&B David şi Baias. 
A absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti �n anul 1997, studii 
post-universitare de drept �n Olanda (Haga) şi este doctorand �n drept 
procesual al Facultăţii de Drept din Bucureşti. 
Este membru al Baroului Bucureşti din 1997. Dan este un specialist de 
renume �n dreptul muncii şi procedură fiscală.

Anda Rojanschi coordonează echipa de Corporate M&A a D&B David 
şi Baias. Este licenţiată �n drept a Universitatăţii Bucureşti (1996) şi a 
obţinut calificări juridice �n Luxemburg şi Franţa. 
Anda a fost admisă �n Baroul Bucureşti �n anul 1996. Este specialist 
recunoscut �n domeniul societăţilor comerciale, precum şi �n Fuziuni, 
Achiziţii şi Restructurări.

Combinând cunoştinţe de drept român şi european cu o vastă expertiză 
juridică, Manuela coordonează o echipă dinamică şi creativă de specialişti 
în dreptul concurenţei, achiziţii publice, proprietate intelectuală, drept 
contractual, proiecte de restructurare fiscală multi-jurisdicţional şi 
tranzacţii, care reprezintă unele dintre cele mai importante corporaţii 
multinaţionale şi locale în sectorul privat IT&Telecom, electronice şi 
electrocasnice, retail, farmaceutic, energie şi din sectorul public.



D&B David şi Baias
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Str. Barbu Văcărescu 301-311
Sector 2, Bucureşti

City Business Centre
Str. Coriolan Brediceanu 10
Etaj 5
300011, Timişoara

Telefon: +40 21 225 3770
Fax:  +40 21 225 3771
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