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Societatea de avocatură Duncea, Ștefănescu & Asociații anunță promovările acestui an la
nivel de top management. Astfel, Denisa BENGA și Marius DUMITRU sunt primii avocați
promovați pe pozitia de Partener, iar av. Matei DIMOFTACHE urcă încă o treaptă ierarhică,
devenind Managing Associate.
„Suntem bucuroși să concretizăm aceste promovări, ce au venit firesc, în urma parcursurilor
meritorii ale fiecăruia: au depășit cu brio examenele de maturitate profesională și au crescut cu
răbdare, contribuind decisiv la dezvoltarea ariilor de practică ale societății. Promovările din
2015 reprezintă o primă și importantă etapă a creșterii organice previzionată pentru următorii
ani.”, afirmă Adriana Duncea și Cosmin Ștefănescu, Co-Managing Partners ai firmei.

Denisa BENGA (34) - Partner, Head of Competition
Aria de competenţă a Denisei se concentrează pe domeniul dreptului
concurenței, având de asemenea o experiență vastă de peste 10 ani în
acordarea de consultanță privind arii de competență conexe – M&A,
litigii și arbitraj.
Proiectele în care este implicată vizează problematici complexe cu
incidență atât în legislația națională, cât și europeană, soluționate cu
succes: asistare în cadrul proiectelor de Due Diligence, asistare și
reprezentare în cadrul negocierilor de contracte / tranzacții, identificarea
riscurilor anticoncurențiale în cadrul tranzacțiilor sau
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contractelor, asistare și reprezentare în cadrul procedurilor de notificare a concentrărilor
economice, reprezentarea și asistarea clienților pe parcursul investigațiilor Consiliului
Concurenței, de la momentul desfășurării inspecțiilor inopinate și până la momentul
emiterii unei decizii, asistarea și reprezentarea clienților în procedura administrativă și
contencioasă de contestare a deciziei Consiliului Concurenței, conceperea și
implementarea de programe de conformare a companiilor la regulile și practicile de
concurență.
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Marius DUMITRU (33) - Partner, Head of Insolvency &
Restructuring
Marius are o experiență semnificativă de peste 10 ani în drept
comercial, în special în materia insolvenței / falimentului. De altfel,
înainte de a se alătura echipei, Marius a dobândit o vastă experiență
practică în cadrul unei societăți de practicieni în insolvență.
De asemenea, în cadrul Duncea, Ștefănescu, el oferă asistență în
cadrul procedurilor de executări silite și recuperare creanțe și este
implicat și în operaţiuni complexe de M&A / restructurare de societăți
comerciale.

Matei DIMOFTACHE (39) - Managing Associate, Head of Banking &
Finance
Matei deține o experiență de peste 15 ani în sistemul bancar și de
asigurări.
Oferă asistență în crearea produselor și a procedurilor de creditare
retail sau corporate, conceperea și implementarea procedurilor de
achiziții, negociere și contracte, proceduri de mediere, proceduri antifraudă bancare sau specifice sistemului de asigurări, proceduri și
sisteme de asistare a clienților customer care / complaints, precum și
aspecte de reglementare.
Înainte de a se alătura echipei Duncea, Ștefănescu în 2010, Matei a fost implicat cu
precădere în creare de produse de creditare retail sau corporate, creare produse de asigurare
în cadrul unor operațiuni de start-up în sistemul bancar, de asigurări sau bancassurance în
grupuri bancare internaționale de renume.

În urma promovărilor din 2015, echipa numără acum 2 Partneri Coordonatori (partenerii
fondatori), 2 Parteneri avocați, 2 Manageri asociați, 4 avocați seniori, 4 avocați și alți 4 angajați
ai departamentului administrativ, la care se adaugă echipa de taxe condusă de Partenerul
diviziei de Consultanță Fiscală:

http://duncea-stefanescu.ro/team/

Marcalliance, alianța internațională de societăți independente de avocatură și
consultanță fiscală din care face parte Duncea, Ștefănescu & Asociații, are birouri
în Europa, Asia și Africa: Cehia, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Maroc,
Olanda, Portugalia, Romania, Slovacia, Spania, Tailanda, Ungaria.
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Activitatea Duncea, Ştefănescu & Asociaţii se axează în special pe consultanţa de afaceri,
acoperind o paletă largă de servicii, printre care şi servicii de asistenţă juridică și fiscală,
reprezentare în cadrul procedurilor litigioase (inclusiv litigii fiscale), restructurări, fuziuni și
achiziții etc. Portofoliul de clienţi include societăţi naţionale şi multinaționale, activând
în cele mai diverse domenii precum servicii financiar - bancare, leasing, auto, retail,
farmaceutic, IT, energie, imobiliar, agricol.

--------------------------------------------------------------------Despre DUNCEA, ŞTEFĂNESCU & ASOCIAŢII:



1999 – Biroul de Avocatură Adriana Duncea devine firma de avocatură afiliată societăţii germane
de audit şi consultanţă Haarmann Hemmelrath, odată cu sosirea acesteia în România.



2008 – Un nou partener din cadrul echipei este cooptat şi se fondează SCA Duncea, Ştefănescu &
Associates, firma de avocatură afiliată Mazars (care fuzionase la nivel internaţional cu Haarmann
Hemmelrath în 2007). Ulterior devine membră a alianţei internaţionale Marcalliance, ce reuneşte
firme independente de top specializate în consultanţă juridică şi fiscală din Europa, Asia şi Africa:
Cehia, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Maroc, Olanda, Portugalia, Romania, Slovacia,
Spania, Tailanda, Ungaria.



2014 – Firma de avocatură porneşte pe cont propriu. Partenerii Adriana Duncea (43) şi Cosmin
Ştefănescu (40) deţin o experienţă vastă în domeniu, de 17 şi respectiv 15 ani. Conduc o echipă
sudată de 14 avocaţi specializaţi în diverse arii. Printre serviciile personalizate oferite clienţilor din
cele mai variate industrii (grupuri naţionale şi internaţionale), se numără: Dreptul societăţilor
comerciale şi dreptul comercial, Fuziuni şi achiziţii, Bănci şi instituţii financiare, Asigurări,
Restructurări, Imobiliare şi construcţii, Dreptul mediului, Dreptul muncii şi pensii, Dreptul proprietăţii
intelectuale, Insolvenţă, Litigii şi arbitraj / Litigii fiscale, Dreptul concurenţei, Due Diligence.



2015 – Ioana Sârbu, consultant fiscal cu o experiență de peste 11 ani în domeniu și membră a
Camerei Consultanților Fiscali, fost Senior Tax Manager la Mazars și EY, preia conducerea diviziei
de consultanță fiscală.

---------------------------------------------------------------------

CONTACT
Simona Ştefănescu – Marketing & Communication Manager
E-mail: Simona.Stefanescu@duncea-stefanescu.ro
Tel: +4 0733 33 00 88
www.duncea-stefanescu.ro

Members of Marcalliance
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Europe, Asia & Africa
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