
       

Avocatul de business 



Despre noi 

Legal Consult este rezultatul muncii si dedicării noastre din ultimii 20 de ani.  

• Avocati specializati în legislatia de afaceri, am hotărât să ne unim numele, cunostintele si experienta  sub 
egida „Legal Consult”.  

• Suntem o echipa tinara, optimista, bine pregătita, mereu în căutarea provocărilor profesionale. 

• Deviza noastră este cea a suportului profesional acordat clientilor nostri, a fidelitătii si principialitătii, a 
cunoasterii legislatiei si a adaptării sale problemelor concrete întâlnite în practică, a găsirii solutiilor chiar si în 
situatiile “fără iesire”. 

• În ultimul timp, urmare a numeroaselor solicitari primite, am integrat în cadrul companiei noastre conceptul 
„avocatului de familie” prin care ne adresăm persoanelor fizice, devenind persoana de încredere care le 
gestionează afacerile personale si găseste solutii pentru problemele lor juridice. 

• Practicieni ai dreptului (avocati, mediatori, lichidatori), colaborartori ai institutiilor de învătământ superior de 
profil, formatori în cadrul Institutului National de Pregătire Profesională a Avocatilor – INPPA, alcătuim o 
echipă performantă, pluridisciplinară, eficientă si activă.  



Servicii prestate cu regularitate 

Consultantă: consultantă comercială si fiscală personalizată, întocmirea contractelor comerciale, recuperarea 
debitelor, obtinerea avizelor si autorizatiilor, legislatia muncii, divizări, fuziuni, lichidari, achiziti publice, 
transporturi  

Asistenta si reprezentare: în fata instantelor judecatoresti, instantelelorde arbitraj, in fata organelor fiscale in 
procedura insolventei, in fata partenerilor comerciali, in procedura medierii. 

Bonus:  informari legislative periodice 

  

Cum prestam serviciile juridice 

Serviciile noastre sunt furnizate in urmatoarele modalitati: 

a) contract tip abonament lunar 

b) onorarii fixe, valoarea prestatiei stabilindu-se in functie de complexitatea lucrarii solicitate 

c) onorarii combinate in functie de nevoile clientilor  

 



ACTIVITĂŢI 

 

Recuperarea creantelor: 
 
Fluxurile financiare, asigurarea cash-flow-urilor la nivelul întreprinderii, întocmai si la timp reprezintă  
provocarea societătii moderne. De aceea, noi suntem la dispozitia clientilor nostri  “Exact la timp” pentru a-i  
asista si reprezenta în acest demers necesar si greoi. 
   
• Stabilirea si implementarea unor proceduri interne pentru a maximiza sansele de recuperare a datoriilor, 

scurtarea timpilor dintre scadenta sumelor datorate si somarea debitorilor la plată, demararea procedurilor 
litigioase; 

• Analizarea documentelor care stau la baza pretentiilor creditorului, a situatiei juridice si fiscale a debitorului, 
având ca scop identificarea sanselor de câstig;  

• Formularea notificărilor si somatiilor si transmiterea lor către debitori;  
• Stabilirea cuantumului penalitătilor de întârziere datorate de debitor;  
• Redactarea cererilor de chemare în judecată si reprezentarea clientilor în fata instantei de judecată;  
• Urmărirea si monitorizarea executorilor judecătoresti cu privire la valorificarea bunurilor debitorului şi 

acoperirea prejudiciului suferit de creditor  



 
 
 
Drept fiscal: 
 
 
Complexitatea fenomenului fiscal reprezintă un factor descurajant pentru societătile  contemporane,  în  
contextul cresterii poverii fiscale si a obligatiilor contribuabilului către  autoritătile fiscale.  
Politica fiscală reprezintă componentă esentială a procesului decizional la nivelul societătii,  
presupunând crearea si implementarea  unei veritabile strategii nationale, internationale, la nivel  
individual sau de grup.  
 
Domeniile noastre de interventie sunt:  
   
• Acordarea consultantei de specialitate în materia taxelor si impozitelor locale;  
• Formularea contestatiilor împotriva actelor emise de autoritătile fiscale;  
• Reprezentarea societătii în fata organelor de control/instantelor de judecată pentru sustinerea intereselor 

sale referitoare la anularea actului fiscal/la modificarea sa; 
• Întocmirea dosarului politicilor preturilor de transfer si implentarea acestora la nivelul societătii.  

 
 
 



 
 
Contracte: 
 
Orice legătură comercială presupune un ansamblu de reglementări, adică un contract în alcătuirea  
căruia rolul avocatilor este esential  

   
• Conceperea contractelor în temeiul informatiilor furnizate de client, al intereselor acestuia, al prevederilor 

legale aplicabile si negocierea clauzelor propuse cu partenerii;  
• Inserarea clauzelor speciale: neconcurentă, confidentialitate, esentiale din perspectiva efectelor pactului 

comisoriu; 
• Identificarea si eliminarea clauzelor abuzive;  
• Interpretarea clauzelor contractuale cu mai multe întelesuri conform regulilor de si principiilor de 

interpretare juridică; 
• Gestionarea etapei precontractuale, de negociere a contractului;  
• Analizarea contractelor în sensul identificării riscurilor pe care le presupun, a punctelor forte si a celor slabe,  
• Propuneri de întărire/corectare a clauzelor contractuale în sensul creării de plus valoare clientului;  
• Realizarea gestiunii contractuale prin participarea la sedintele periodice de analiză alături de echipe 

pluridisciplinare alcătuite din specialisti din domeniul tehnic, administrativ, fiscal;  



Societăti comerciale: 
 
Element esential al societătii conteporane, actor omniprezent pe toate scenele vietii noastre,  
Întreprinderea presupune o atentie deosebită din toate punctele de vedere: productiv, tehnic,  
economic, juridic, fiscal etc.  
   
Specialistii nostri oferă o gamă largă de servicii în acest domeniu:  
 
• Asigurarea secretariatului juridic al societătii; 
• Conceperea si redactarea actului constitutiv al societătii, actelor aditionale;  
• Înfiintarea societătilor comerciale, a persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale; 
• Întocmirea proiectelor de fuziune, divizare a societătii; 
• Cesiunea părtilor sociale/actiunilor; 
• Revocarea/numirea administratorilor; 
• Schimbarea sediului social; 
• Înfiintarea punctelor de lucru, filiale, sucursale; 
• Diminuarea/majorarea capitalului social; 
• Excluderea asociatului/actionarului; 
• Răscumpărarea propriilor actiuni de către societate; 
• Înstrăinarea fondului de comert; 
• Înregistrarea modificărilor actului constitutiv la Registrul Comertului; 
• Protectia actionarului/asociatului minoritar în raport cu majoritatea; 
• Protectia societătii împotriva abuzului de drept al actionarului/asociatului minoritar; 
• Auditarea juridică a societătii pentru identificarea riscurilor juridice si fiscale; 
• Gestiunea contractuala; 
• Participarea la sedintele adunărilor generale, ale consiliului de administratie; 
• Redactarea hotărârilor AGA/deciziilor Consiliului de Adminsitratie; 
• Completarea si actualizarea registrelor societătii; 
• Reprezentarea societătii/actionarilor/asociatilor în relatiile cu tertii, în fata autoritătilor/Registrului 

Comertului/instantelor de judecată sau de arbitraj  
 

 

 



 
 

Legislatia muncii: 

 

Raporturile juridice dintre angajat si angajator sunt din ce în ce mai cimplee, mai stufoase, 

necesitând o atentie deosebită din punct de vedere juridic, motriv pentru care avocatii din cadrul  

societătii noastre au o vastă experientă în ceea ce priveste: 

• Întocmirea/modificarea contractelor individuale de muncă; 

• Conceperea clauzelor speciale: clauza de neconcurentă, de confidentialitate, de formare profesională; 

• Analizarea fiselor de post si asigurarea concordantei prevederilor lor cu cele legale aplicabile si ale 
celorlalte documente ale societătii; 

• Superivizarea ROI, ROF si adaptarea lor la reglementările legale în vigoare si la specificitatea societătii; 

• Analizarea modului în care salariatii îsi îndeplinesc obligatiile contractuale si stabilirea unor proceduri la 
nivelul societătii pentru sanctionarea lor în cazul constatării unor comportamente necorespunzătoare; 

• Analizarea motivelor de suspendare/încetare a contractului individual de muncă si întocmirea 
documentelor necesare; 

• Cooperarea cu persoanl specializat pentru asigurarea respectării de către societate a sănătătii si 
securitătii în muncă; 

• Întocmirea contractului având ca obiect munca prin agent de muncă temporar; 

• Organizarea juridică a muncii suplimentare, de noapte, în ture; 

• Redactarea contractelor specifice: contracte de ucenicie, de formare profesională, de adaptare 
preofesională; 

• Concedierea: identificarea motivelor de concediere, propuneri adecvate acestor motive,  

        stabilirea etapelor si a procedurilor aplicabile în vederea desfacerii contractului individual de  

        muncă,  întocmirea documentelor de concediere si comunciarea lor salariatului, constituirea comisiei de 
disciplină, efectuarea cercetării prealabile, desfacerea contractului de muncă; 

 



   
• Analizarea cauzelor care pot atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, contraventională  

        sau penală a societătii/salariatului; 

• Reprezentarea societătii în relatiile cu salariatii, în fata organelor de control/a instantelor de 

        judecată. 

 

Concurenta: 

 

• Concurenta reprezintă cuvântul de ordine al zilelor noastre pentru orice societate activă.  

• Notificarea concentrărilor economice, a antantelor si a abuzului de pozitie dominantă; 

• Consultantă în domeniul practicilor restrictive,  

• Dreptul de distributie; 

• Protectia întreprinderilor împotriva practicilor de concurentă neloială, publicitătii înselătoare si comparative;  

• Reprezentarea societătii în fata Consiliul Concurentei/a instantei de judecată, inclusiv în ceea ce priveste 
sustinerea elementelor de probă în legătură atât cu posibila practică de concurentă neloială, interesul legitim, 
cât si cu riscul producerii unui prejudiciu, atât în cazul actiunilor civile, cât si în cazul acţiunilor penale. 

 



Achizitii publice: 

 

Atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a  

contractelor de concesiune de servicii in cadrul unor proceduri speciale menite să asigure  

 functionarea optimă, concurentială a pietei, reprezintă, în economia actuală, principala formă de  

conlucrare cu autoritătile publice, cu statul.  

Datorită valorilor contractuale foarte mari, aceste proceduri reprezintă, de numeroase ori, forma cea mai  

eficace de manifestare a concurentei neloiale, motiv pentru care operatorii economici participanti în cadrul  

porcedurilor trebuie să beneficieze de cunostintele specialistilor nostri care să îi asiste în: 

• Analizarea si modificarea contractelor de achizitie publică: contracte de lucrări; contracte de furnizare; 
contracte de servicii; 

• Asigurarea respectării de către autoritatea contractantă a principiilor care stau la baza atribuirii contractului de 
achizitie publică: nediscriminarea; tratamentul egal; recunoasterea reciprocă; transparenta; 
proportionalitatea; eficienta utilizării fondurilor;  

• Solicitarea adresată autoritătii contractante pentru obtinerea lămuririlor cu privire la continutul documentatiei 
de licitatie; 

• Întocmirea contractelor de asociere/joint-ventures pentru operatorii economici în vederea depunerii unei 
candidaturi sau oferte comune;  

• Analizarea contractelor de concesiune, a contractelor sectoriale; 

• Consultantă pentru evitarea conflictelor de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale; 

• Reprezentarea societătii în fata Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor 
Publice/instantei de judecată  

• Formularea contestatiilor privind anularea actului emis de autoritatea contractantă, obligarea acesteia de a 
emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictională. 

 

 



   
Proprietate intelectuală: 

 

În contextul în care patrimoniul intelectual constituie una dintre cele mai importante resurse care  

stau la baza dezvoltării economice, societătile trebuie să îsi apere drepturile de proprietate  

industrială si intelectuală si să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea actelor de  

concurentă  neloială.  

În toate aceste demersuri, de la obtinerea dreptului pâna la protectia sa efectivă, adminsitrativă si  

juridică, suntem alături de clientii nostri, oferindu-le expertiza de specialitate care constă în : 

• Întocmirea si depunerea la Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci – OSIM a cererii de brevet de inventie, 
a cererilor privind protectia desenelor si modelelor, a mărcilor; 

• Întocmirea si depunerea la Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci – OSIM a cererii de brevet de inventie, 
a cererilor privind protectia desenelor si modelelor, a mărcilor; 

• Întocmirea si depunerea la Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci – OSIM a cererii de brevet de inventie, 
a cererilor privind protectia desenelor si modelelor, a mărcilor; 

• Luarea măsurilor juridice pentru apărarea titularului brevetului de inventie cu privire la dreptul său 
exclusiv de exploatare a inventiei; 

• Conceperea contractelor de cesiune, exclusivă sau neexclusivă, a drepturilor care decurg din brevetul de 
inventie, a certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, a mărcii, a drepturilor patrimoniale de 
autor, a dreptului la reproducere a unei opere; 

• Luarea măsurilor juridice pentru apărarea titularului brevetului de inventie cu privire la dreptul său 
exclusiv de exploatare a inventiei; 

• Conceperea contractelor de cesiune, exclusivă sau neexclusivă, a drepturilor care decurg din brevetul de 
inventie, a certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, a mărcii, a drepturilor patrimoniale de 
autor, a dreptului la reproducere a unei opere; 

• Luarea măsurilor juridice pentru apărarea titularului brevetului de inventie cu privire la dreptul său 
exclusiv de exploatare a inventiei; 

 



• Conceperea contractelor de cesiune, exclusivă sau neexclusivă, a drepturilor care  

 decurg din brevetul de inventie, a certificatului de înregistrare a desenului sau modelului,  

 a mărcii, a drepturilor patrimoniale de autor, a dreptului la reproducere a unei opere; 

 

Proprietate mobiliară şi imobiliară: 

 

Dreptul de proprietate reprezintă corolarul tuturor drepturilor aflate în patrimoniul unei persoane. Pentru  

protectia sa este nevoie de specialisti care să asigure luarea corectă a deciziilor care privesc regimul  

proprietătilor sale, mobiliare sau imobiliare. 

 

Domeniile noastre de expertiză vizează: 

• Apărarea dreptului de proprietate privată prin mijloace legale precum: actiunea în revendicare, acsiunea în 
granituire etc; 

• Dobândirea proprietătii prin formularea si sustinerea cererilor având ca obiect uzucapiunea, accesiunea 
mobiliară/imobiliară; 

• Protectia dezmembrămintelor proprietătii prin promovarea actiunilor posesorii; 

• Reprezentarea societătii în procedura exproprierii; 

• Întocmirea contractelor de închiriere, de vânzare-cumpărare cu clauza rezervei proprietătii, contractelor 
nennumite cu clauze referitoare la transferul dreptului de proprietate; 

• Reprezentarea societătii în raporturile cu Cartea Funciară; 

• Reprezentarea societătii în fata instantelor de judecată în litigiile legate de protectia dreptului de proprietate si 
a dezmembrămintelor acestuia. 

 



Avize si autorizatii: 

 

Activitatea unei societăti este conditionată de existenta autorizatiilor si avizelor impuse de  

autoritătile statului prin legi speciale, iar multitudinea acestora si timpul care trebuie alocat  

pentru obtinerea lor reprezintă de multe ori o frână pentru dezvoltarea afacerilor.  Personalul  

 nostru asigură societătii cadrul legal de functionare prin identificarea si dobândirea tuturor avizelor si  

autorizatiilor necesare.  

• Identificarea avizelor si autorizatiilor pe care trebuie să le detină societatea în vederea functionării sale în 
conformitate cu cadrul legal existent, tinand cont de mai multi factori precum: specificul activitătii sale, 
amplasare, salariati etc.; 

• Consultantă în vederea întocmirii documentatiei de autorizare; 

• Depunerea documentatiei la autoritatea competentă; 

• Reprezentarea societătii în cadrul controlalelor efectuate de organele de control; 

• Întocmirea contestatiilor împotriva actelor de control si sustinerea lor în fata autoritătilor/instantei de 
judecată. 

 

Preturi de transfer: 

 

• Analiza tuturor tranzactiilor efectuate între societatea mamă si filialele, sucursalele sale - persoane afiliate: 
transferuri de bunuri, prestări de servicii sau alte tipuri de tranzactii din perspectiva respectării principiului 
valorii de piata “arm’s length principle”; 

• Justificarea valorii de piată a preturilor de transfer practicate in cadrul tranzactiilor intra-grup; 

• întocmirea dosarului politicii preturilor de transfer; 

• Aplicarea Conventiei OECD referitoare la Cartea Albă privind documentatia preturilor de transfer; 

• Implementarea politicii preturilor de transfer la nivelul societătii prin adaptarea contractelor, a tranzacrtiilor, 
a preturilor practicate. 

 

  



   

  

 

 

DATE DE CONTACT: 

 

Adresa: Str. Carol Davila, nr.93, parter, ap.2, sector 5, Bucuresti  

 

Telefon: 021 314 92 29 / 021 319 82 67 / 021 313 24 49 

 

E-mail: office@legalconsult.ro/ marketing@legalconsult.ro 
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