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Societatea de avocatură Duncea, Ștefănescu & Asociații anunță promovarea la nivel de top
management a Elenei Ichimescu (38) în poziția de Partener, poziție din care va continua să
coordoneze practica de dreptul muncii în cadrul societății.
Promovările concretizate la acest început de an reflectă cu certitudine meritele individuale și
dedicarea necondiționată a colegilor avocați în proiectele firmei, reprezentând încă o etapă în
dezvoltarea organică a societății de avocatură.
"Invitația de a se alătura parteneriatului actual al firmei certifică calitățile profesionale
incontestabile ale Elenei. Această decizie survine firesc, ca recunoaștere a eforturilor,
seriozității și dedicației sale dovedite de-a lungul unei perioade de mai bine de 12 ani petrecută
în cadrul firmei, susținute fără îndoială și de pasiunea sa pentru știința dreptului.", apreciază
Cosmin Ștefănescu - Managing Partner.
Elena ICHIMESCU (38) – Partner, Head of Employment
Elena ICHIMESCU deține o experiență de peste 15 ani în
consilierea clienților locali și internaționali, cu preponderență în
materia dreptului muncii (inclusiv litigii de muncă), dar și în
probleme de drept imobiliar, pregătire și negociere de contracte
(vânzare, leasing, concesiune), asistență în cadrul proiectelor de
due diligence și/sau tranzacții imobiliare.

negocieri colective sau individuale, restructurări de posturi, concedieri individuale sau
colective, litigii de muncă etc. A asistat, de asemenea, un portofoliu mare de clienți cu
privire la aspectele de dreptul muncii care implică armonizarea legislației din România
cu legislația UE.
„Suntem încântați că Elena a acceptat provocarea de a ni se alătura pe un drum
profesional pe care îl dorim cât mai lung și mai fructuos cu putință. O felicităm pe
colega noastră pentru realizările și implicarea ei și îi dorim mult succes în noua
poziție!”, afirmă avocații fondatori, Adriana Duncea și Cosmin Ștefănescu.
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În ceea ce privește dreptul muncii, Elena a construit o practică
excelentă în această materie, fiind implicată în proiecte precum
întocmirea contractelor de muncă și a regulamentelor interne,

***
Activitatea Duncea, Ştefănescu & Asociaţii se axează în special pe consultanţa de afaceri,
acoperind o paletă largă de 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, 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; partenerii fondează SCA Duncea,
Ştefănescu & Associates, firma de avocatură afiliată Mazars (care fuzionase la nivel internaţional
cu Haarmann Hemmelrath în 2007).



2014 – Firma de avocatură devine independentă din punct de vedere organizațional, prin
desprinderea de Mazars.



2015 – La începutul anului se înființează Divizia de Consultanță Fiscală, care acoperă o gamă largă
de servicii și consultanță fiscală: http://duncea-stefanescu.ro/tax-advisory/.



Partenerii Adriana Duncea (49) şi Cosmin Ştefănescu (45) deţin o experienţă vastă în domeniu,
de 25 şi respectiv 22 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: Drept societar, Fuziuni şi achiziţii (inclusiv investigații Due Diligence),
Insolvenţă şi restructurări, Drept bancar şi financiar, Dreptul muncii, Litigii şi arbitraj / Litigii fiscale,
Imobiliare şi construcţii, Asigurări şi brokeraj, Proprietate intelectuală și Tehnologia informației,
Dreptul mediului.

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

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