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PRANEŠIMAS SPAUDAI 

Tema: Rumunų advokatų kontora „BOANȚĂ, GÎDEI ȘI ASOCIAȚII“  tapo „CEE Attorneys“ nare 
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Nuo:   Advokatų profesinė bendrija “CEE Attorneys“ 

Adresatas: Polina Kulikova, Rinkodaros ir verslo plėtros vadovė 
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2016 m. rugsėjo 1 d. rumunų advokatų kontora „BOANȚĂ, GÎDEI ȘI ASOCIAȚII (BG&A)“ tapo nauja „CEE 

Attorneys“, Centrinės ir Rytų Europos advokatų kontoros, šiuo metu atstovaujamos Čekijos 

Respublikoje, Lenkijoje, Slovakijos Respublikoje ir Lietuvoje, nare. 

BG&A yra geriausia Rumunijos advokatų kontora, veikianti pagrinde verslo teisės rinkoje ir „Legal 500“ 

pripažinta aukščiausio lygio teisine praktika bendrovių, M&A, ginčų sprendimų ir nekilnojamojo turto 

srityse.  

„Prisijungdami prie „CEE Attorneys“ tapome ambicingos ir greitai besiplečiančios tarptautinės 

advokatų kontoros dalimi ir esame nusiteikę dalytis savo patirtimi ir žiniomis tam, kad pasiūlytume iš 

tikrųjų geriausias paslaugas savo klientams. Šiandien reikšmingą klientų verslo veiklų dalį sudaro 

tarpvalstybinės veiklos, daug įmonių eina globalizacijos kryptimi, todėl manau, kad labai svarbu 

neatsilikti“, – teigė Sergiu Gidei, BG&A advokatų kontoros partneris.  

Prahos kontoros partneris Lukáš Petr pakomentavo, kad: „Rumunija priklauso vienai iš greičiausiai 

augančių ES ekonomikų, kurioje didėja investicijų ir didžiųjų tarptautinių įmonių kiekis. Todėl kontoros 

sprendimas plėstis į Rumunijos rinką buvo visiškai nuoseklus ir esame patenkinti galėdami pasveikinti 

savo naujus kolegas.“ 

„CEE Attorneys“ partneris Lenkijoje Andrzej Szmigiel pridūrė: „Dirbant tarptautiniu lygmeniu būtinas 

organizacinis darbas ir didesnė atsakomybė, tačiau mes manome, kad galiausiai visos CEE jurisdikcijos 

turėtų atnešti reikšmingos naudos mūsų klientams, siekiant ne tik patikimos teisinės pagalbos jų 

tarptautinėse veiklose, bet ir naujų verslo galimybių Europos rinkose.” 

„CEE Attorneys“ buvo įkurta 2015 m. kovo 1 d. dviejų advokatų kontorų iš Čekijos Respublikos ir 

Slovakijos iniciatyva. Ji greitai auga ir stiprina savo pozicijas CRE regione. Šiuo metu įmonė veikia 

penkiose šalyse ir siūlo aukščiausios kokybės teisines paslaugas, kurias teikia daugiau nei 50 advokatų 

aštuoniose teisinėse srityse ir dešimčia kalbų. Įmonės ambicijos nesibaigia šiais skaičiais ir artimiausiu 

metu „CEE Attorneys“ planuose numatoma tolesnė plėtra regione. 


