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consilio et animis

Societatea civilă de avocați „Breahnă, Scăunașu & Asociații” este
specializată în oferirea de servicii juridice integrate de consultanță,
asistență și reprezentare în materia dreptului afacerilor, dreptului
comunicării și în materiile conexe.

Breahnă, Scăunașu & Asociații funcționează cu respectarea
principiilor eficienței și celerității, făcându-și o datorie de onoare din
rezolvarea promptă a solicitărilor clienților săi. Experiența de peste
14 ani a avocaților parteneri constituie, încă odată, o garanție a
profesionalismului
și
seriozității Societății civile
de
avocați
„Breahnă,
Scăunașu & Asociații” și a
avocaților acesteia.
• raportarea permanentă la evoluția și dinamica
legislației și practicii judiciare;

• siguranță și celeritate în derularea activităților
curente;
• asigurarea mediului optim, din punct de vedere al

asistenței legale, pentru realizarea, dezvoltarea și
derularea afacerilor și investițiilor;

• servicii juridice complete și corecte, cu informarea
clienților despre realitățile, limitele și riscurile ce
trebuie asumate într-un raport juridic dat;
• asigurarea protecției legale a resortisanților

români în spațiul comunitar, european și asiatic și al
resortisanților străini în România.

prevenirea litigiilor prin
consultanta juridică de
specialitate.
protejarea drepturilor,
libertătilor si intereselor
clientilor prin exercitarea
drepturilor procesuale

Metoda de lucru a societății noastre, asumată prin pregătirea teoretică și
experiența practică, presupune abordarea pluridisciplinară a dreptului,
astfel încât, alături de științele juridice, sunt chemate să joace un rol
semnificativ în rezolvarea problemelor clientelei științe participative
precum economia politică, contabilitatea, știința financiară și fiscală,
teoria comunicării, știința relațiilor publice, știința administrației,
managementul, marketingul, statistica, știința resurselor umane și
tehnologia informației.

În vederea asigurării siguranței și celerității executării serviciilor juridice,
avem constituite parteneriate cu notari publici, executori judecătorești,
experți judiciari, traducători autorizați, cu avocați din majoritatea
județelor precum și cu societăți de avocatură din alte ţări.

AVOCAȚI. EXPERIENȚĂ

D OMENII DE EXPERTIZĂ

Experiența avocaților parteneri a condus la îndeplinirea de activități de
consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru un număr mare de
clienți, majoritatea din sectorul privat, români și străini, societăți
comerciale mari, mici și mijlocii, persoane juridice private sau autorități
publice locale, asociații și fundații, persoane fizice, dar și clienți din
sectorul de stat.

Dreptul afacerilor  Legalitatea societății comerciale  Fiscalitate 
Relații de muncă  Proprietate intelectuală  Concurență  Transporturi
 Achiziții publice  Contencios administrativ  Urbanism  Proprietăți
mobiliare și imobiliare  Dreptul informației, comunicării și imaginii 
 Recuperare creanțe  Insolvență și faliment

Am îndeplinit servicii profesionale de înaltă calitate în proiecte din
domeniul pieței de capital, bancar, tranzacții în domeniul IT și
telecomunicațiilor, activități de import-export, investiții străine, fuziuni,
achiziții, relații și obligații comerciale.
Am acordat o atenție deosebită operațiunilor comerciale curente ale
societăților cărora le-am oferit asistență juridică permanentă, în contextul
externalizării de către acestea a serviciilor juridice, instituind proceduri de
lucru cu departamentele financiar-contabil și de resurse umane ale
societăților client.
O deosebită experiență a fost dobândită în reprezentarea clienților români
sau străini în fața instanțelor arbitrale sau judecătorești, în litigii
comerciale, bancare sau fiscale, litigii având ca obiect încălcarea
drepturilor de proprietate intelectuală, în domeniul imobiliar, dreptul muncii
și de drept administrativ.
Succesele recent câștigate în materia dreptului transporturilor și vamal,
precum și în materia dreptului la imagine consolidează afirmarea societății
Breahnă, Scăunașu & Asociații și a avocaților săi parteneri în sfera
serviciilor juridice avocațiale.

Desfășurăm în materia dreptului informației, comunicării și imaginii, o
activitate de pionierat în România, abordând această ramură dintr-o
perspectivă multidisciplinară, impusă de caracterul eteroclit al izvoarelor
sale. Astfel, consultanța și asistența juridică pe care le oferim au ca obiect:
I. În materia dreptului la informație, raporturile născute din/în legătură cu
obligațiile de informare în sarcina autorităților publice / întreprinderilor
economice, liberul acces la informațiile de interes public, protecția datelor
cu caracter personal;
II. În materia libertății de comunicare, raporturile născute din/în legătură
cu: obligația de comunicare, presa scrisă, dreptul telecomunicațiilor (presa
vorbită, presa televizată, noile tehnologii), publicitatea, libertatea de
exprimare în public, cartea, teatrul, cinematografia, campaniile electorale,
comunicarea de întreprindere;
III. În materia dreptului la imagine, raporturile juridice născute în legătură
cu: dreptul la propria identitate și la propria imagine, dreptul la onoare,
demnitate, reputație
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Optimizarea și eficientizarea activităților juridice ale oricărei
societăți comerciale poate aduce un beneficiu real în dezvoltarea
afacerii în contextul în care managementul societății client trebuie
să fie în perfectă și corectă cunoștință de cauză de toate efectele
legale ale oricărei decizii luate în administrarea societății.

Externalizarea serviciilor juridice care sunt necesare societății dvs.
asigură, între altele, performanța serviciilor prestate, reducerea
costurilor și eficientizarea alocării resurselor materiale aferente
suportului legal, promptitudinea și transparența colaborării cu
avocații noștri.

Serviciile juridice sunt executate de profesioniști ai dreptului, cu o largă experiență în variate materii
de drept, inaccesibile unui personal salarizat; clientul beneficiază, indirect, de infrastructura societății
de avocatură, cu personal dedicat activităților de secretariat, documentare prealabilă, curierat către
instituții și autorități, instanțe, etc.

Avantajele societății client

Clientul este întotdeauna asistat / reprezentat de avocați parteneri
ai societății noastre de avocatură, cu o deosebită experiență în
practica dreptului; societatea noastră nu practică sistemul
delegării activităților avocațiale către avocații colaboratori.
Aplicăm cu titlu de principiu conduita de
preîntâmpinare a litigiilor, asigurarea
legalității societății client și informarea
corectă a clientului cu privire la conținutul,
riscurile și costurile unui raport juridic.

• SERVICII JURIDICE DE
CALITATE EXECUTATE DE
PROFESIONIȘTI AI DREPTULUI

• REDUCEREA COSTURILOR
SOCIETĂȚII CLIENT

• EFICIENTIZAREA ALOCĂRII
RESURSELOR

• ACCESAREA FACILĂ A
UNOR PIEȚE EXTERNE

• ONORARII REDUSE
APLICABILE SERVICIILOR
CE NU SUNT INCLUSE ÎN
CONTRACT

C ONSULTANȚĂ

Costurile aferente serviciilor juridice externalizate sunt, în general,
mai mici decât cheltuielile angajate de același client pentru un
departament juridic (format chiar și dintr-un număr redus de
salariați).
Onorariile propuse de societatea noastră au un caracter rezonabil
și includ toate cheltuielile necesare desfășurării activităților de
consultanță, asistență și reprezentare juridică; clientul datorează
onorariu numai pentru serviciile juridice efectiv prestate și nu
pentru alte activități preliminarii, pregătitoare, de informare, de
comunicare, etc.

JURIDICĂ, ASISTENȚĂ,

REPREZENTARE ÎN NEGOCIERI ȘI LITIGII
DE DREPT PRIVAT ȘI DREPT PUBLIC,
INTERN ȘI INTERNAȚIONAL

Serviciile juridice externalizate sunt executate
de profesioniști ai dreptului, cu o largă
experiență practică în variate materii de drept ce
reglementează existența legală și activitatea
societăților comerciale, executarea raporturilor
juridice specifice.

M OD

DE COLABORARE

Profesionalism  Transparență  Promptitudine
Colaborarea se concretizează într-un contract cadru de asistenţă
juridică, tip abonament, în care vor fi stabilite toate condiţiile
negociate de părţi.
În toate cazurile, clientul păstrează pe deplin opțiunea solicitării
serviciilor societății noastre de avocatură (contractul având un
caracter neexclusiv); clientul poate solicita o estimare a numărului
de ore ce urmează să fie alocate executării serviciilor solicitate.
Serviciile juridice sunt executate prompt, chiar și în decursul a
câtorva ore, în termenele stabilite de comun acord cu clientul.
Comunicarea cu departamentele societății client (financiarcontabil, resurse umane, etc.) este realizată în bune condițiuni, în
baza unor proceduri de lucru funcționale și experimentate de
societatea noastră de avocatură.
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Apreciem că între serviciile de consultanță și asistență
legală în afaceri și promovarea și creșterea întreprinderii
există o legătură indisolubilă.

Societatea noastră sprijină activ inițierea și dezvoltarea
afacerilor clienților săi atât prin suportul legal nemijlocit pe
care îl asigură acestora, cât și prin informațiile și contactele
pe care le pune la dispoziție.

Oportunități de investiții
• consultanță
juridică în raporturi
juridice de drept
internațional
• asistență și
reprezentare
juridică în negocieri
sau litigii cu
parteneri externi
• valorificarea
oportunităților de
investiții din
România și
străinătate în
concordanță cu
legislația aplicabilă

Extinderea activităților noastre în spațiul Uniunii Europene,
în Republica Moldova, precum și în zona asiatică, cu
precădere în China și Thailanda, oferă, totodată, partenerilor
noștri oportunități de explorare a unor noi piețe. Asigurăm
întregul suport legal și logistic în această direcție.

În egală măsură, clienții noștri străini cu interese în
România sunt interesați de parteneriate cu firmele
românești atât în materia proiectelor industriale, agrare sau
de servicii, cât și în domeniul sensibil al achizițiilor publice.

În sfera litigioasă a raporturilor de drept internațional al
afacerilor, oferim serviciile noastre de conciliere sau, dacă
aceasta nu este posibilă, de asistență și reprezentare în fața
instanțelor arbitrale, în special la instanțele arbitrale
organizate pe lângă Camera de Comerț și Industrie a
României și pe lângă Camera de Comerț Internațională de la
Paris.

• asigurarea
drepturilor clientului
prin mijloace de
garantare specifice

F O N D UR I E UR O P EN E
Producție
Lucrăm în mod curent în
limbile engleză, franceză,
italiană și română;
putem opera, de asemenea, în
germană, rusă, spaniolă și chineză



Energie



Cercetare-dezvoltare



Agricultură

Fondurile europene post aderare 2007-2013 sau fondurile structurale şi de
coeziune sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană
acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni,
în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.
Este necesar ca cererea de finanţare să fie formulată după verificarea şi
analizarea cu rigurozitate a criteriilor de eligibilitate ale solicitantului şi ale
proiectului, a legislaţiei incidente și a tuturor condițiilor aplicabile.
Documentele legale şi fiscale depuse împreună cu cererea de finanţare
trebuie să fie valabile la data depunerii şi să dovedească respectarea cu
exactitate a cerinţelor impuse.
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BUCHAREST, ROMANIA

BEIJING, CHINA

3 Splaiul Independenței,
bld. 17/1, ap. 21,
5th District, 040011

TEL: (+86)

(+4) 031 435 4353
(+4) 0722 911 101
FAX: (+4) 021 781 4479
MAIL: office@bs-partners.ro

ROME, ITALY

TEL:

MAIL:

18210351445
ciprian.radavoi@bs-partners.ro

TEL: (+39)
MAIL:

3389129465
simina.huma@bs-partners.ro

