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COMUNICAT DE PRESĂ 

Subiect: Societatea de avocatură BOANȚĂ, GÎDEI ȘI ASOCIAȚII, din România, devine membră a 

CEE Attorneys 

Data:  1 septembrie 2016 

De la:   Boanta, Gidei si Asociatii S.C.A. 

Contact: Polina Kulikova, Marketing & BD Executive 

  M: + 420775886704, E: polina.kulikova@ceeattorneys.com    

 

Societatea de avocatură BOANȚĂ, GÎDEI ȘI ASOCIAȚII (BG&A), din Romania, devine începând cu 1 

septembrie 2016 noul membru al rețelei CEE Attorneys din Europa Centrală și de Est, în prezent 

reprezentată în Republica Cehia, Polonia, Republica Sovacia și Lituania.  

BG&A este o firmă de avocatură de top în România, prezentă mai ales pe piața avocaturii de business 

și care a fost recunoscută de Legal 500 ca firmă de prim eșalon în domeniile drept societar, M&A, litigii 

și drept imobiliar.  

“Alăturându-ne rețelei CEE Attorneys, devenim parte a unei firme internaționale de avocatură 

ambițioase și în rapidă expansiune și suntem nerăbdători să ne împărtășim cunoștințele și experiența 

pentru a oferi cu adevărat cele mai bune servicii clienților noștri.  O mare parte din clienții noștri 

derulează afaceri care depășesc granițele naționale, o mare parte a companiilor urmează trendul 

globalizării, astfel încât cred că este foarte important să ținem pasul cu această realitate,” declară 

Sergiu Gidei, partener în cadrul BG&A.   

Lukáš Petr, partener în cadrul biroului din Praga, spune: “România face parte din categoria economiilor 

din Uniunea Europeană care se dezvoltă rapid, unde se realizează investiții străine considerabile și unde 

sunt prezente marile companii internaționale.  Astfel, decizia de a ne extinde pe piața din România a 

fost una importantă pentru rețeaua noastră și suntem fericiți să îi întâmpinăm pe noii noștri colegi.” 

Andrzej Szmigiel, partener în cadrul biroului CEE Attorneys din Polonia, menționează: „Prezența la nivel 

internațional presupune un efort organizatoric solicitant și responsabilitate crescută, în același timp 

credem cu tărie că prezența, în cele din urmă, în toate jurisdicțiile CEE va aduce beneficii semnificative 

clienților noștri, care caută deopotrivă atât suport juridic de calitate în activitățile lor internaționale, 

cât și noi oportunități de afaceri în alte piețe europene.”  

Constituită la 1 martie 2015 din inițiativa a două societăți de avocatură din Republica Cehă și Slovacia, 

CEE Attorneys a crescut și și-a consolidat rapid poziția în regiunea CEE. În prezent, rețeaua operează în 

cinci țări și oferă serviciile juridice de cel mai înalt nivel a peste 50 de avocați în opt arii și zece limbi. 

Ambiția noastră nu se oprește la aceste cifre și în viitorul apropiat CEE Attorneys va continua 

extinderea în regiune. 

 


